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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθ. OIK.02/11.6.2013
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ρα−

διοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ − 
Α.Ε.)».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επι−

χειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως αυτό 
προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 
του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου −Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 
31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσω−
τερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2012−2015» (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 
14Β του ν.3429/2005» (Α΄ 139).

β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, 
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄ 145).

γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(Α'222), όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) περί διορισμού 
Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−07−2012) περί διορι−
σμού Υπουργού και Υφυπουργού.

4. Της υπ' αριθ. Υ70/11−07−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β΄ 2116). 

5. Το γεγονός ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλε−
όραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» επιβαρύνει τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθο−
λογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους 
οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας 
μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργα−
νισμού−προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του 
Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτι−
στικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη 
να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης

«Ελληνική Ραδιοφωνία− Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία 
(ΕΡΤ − Α.Ε.)» και διακοπή λειτουργίας

1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εται−
ρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α΄ 145) 
ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται 
οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την 
ΕΡΤ− Α.Ε.

2. Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλο−
φορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων 
όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ − Α.Ε. και 
των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του 
κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως 
τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνά−
δουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής 
διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτι−
κού περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ − Α.Ε. και διαδοχή

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθη−
τικού της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμ−
βανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων 
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και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη 
δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύ−
πωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό 
Οικονομικών.

2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ειδικότερα:
 α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της 

ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο και κάθε 
άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από 
κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.

β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ−Α.Ε. παραμένουν ανενεργές 
έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρο−
νται σε αυτόν αυτοδικαίως.

γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ − Α.Ε. και τις 
θυγατρικές της, συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού 
Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρι−
κών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται 
βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση 
περί επαναλήψεώς τους.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις

1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με 
οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και 
έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε 
είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή 
άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ− Α.Ε, και 
των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημο−
σίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες 
αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία 
της ατομικής συμβάσεως εργασίας.

2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δι−
καιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, αποζημίωση.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτο−
δικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού 
της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ− Α.Ε. και 
των θυγατρικών της, που υπηρετούν σε άλλους φορείς.

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας −Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία 
(ΕΡΤ−Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης 
των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως για 
το Δημόσιο.

Άρθρο 5
Ανταποδοτικό τέλος

Η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ 
της ΕΡΤ− Α.Ε., που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών 
της ΔΕΗ, βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από τη 
δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και έως τη σύ−
σταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλε−
οπτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 6

΄Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΕΡΤ − Α.Ε. ή 
οι θυγατρικές της νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013
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