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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0958/2005, του Δημήτρη Τσιπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ενσωμάτωση των ραδιοτηλεοπτικών τελών στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού 
ρεύματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι ένα μέρος των λογαριασμών που πληρώνονται στην ελληνική 
επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) περιέρχεται στην κρατική ραδιοτηλεόραση (ΕΡΤ), η οποία 
ουσιαστικά επιβάλλει ένα υποχρεωτικό τέλος ανερχόμενο στο 10% περίπου της 
κατανάλωσης ενέργειας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι εξαναγκάζεται να πληρώνει για μια 
υπηρεσία την οποία δεν χρησιμοποιεί και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει 
εάν η πρακτική αυτή είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Φεβρουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.

Ι. Η καταγγελία

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το 10% του ποσού του λογαριασμού της 
ελληνικής δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ) παρόλο που ο ίδιος μπορεί να μην 
παρακολουθεί τα δημόσια κανάλια. Ο αναφέρων ερωτά τι συμβαίνει σε άλλα κράτη μέλη και 
εάν η πρακτική αυτή είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύσει τα συμφέροντά του.

ΙΙ. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα επιχειρήματα του αναφέροντα
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Βάσει του πρωτοκόλλου το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη ΕΚ για το σύστημα δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη («Πρωτόκολλο του Άμστερνταμ»), εναπόκειται στα κράτη
μέλη να αποφασίσουν τον τρόπο χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 
Τα κράτη μέλη είναι επομένως ελεύθερα να εγγυηθούν τη χρηματοδότηση των δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων π.χ. άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την επιβολή 
τελών άδειας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Πράγματι, τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω γενικής φορολογίας ή μέσω της επιβολής 
τελών άδειας π.χ. στους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών δεκτών. Σε αυτά τα κράτη μέλη, οι εν λόγω 
φόροι ή τα τέλη άδειας καταβάλλονται ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος παρακολουθεί 
πράγματι τους δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί τα εν λόγω 
χρηματοδοτικά μέτρα, ούτε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των τελών άδειας ή των φόρων.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση καταβολής τέλους άδειας ή φόρου και η είσπραξή του, για 
παράδειγμα, μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως στην περίπτωση της 
Ελλάδας, είναι ζητήματα εθνικού δικαίου και δεν τίθεται θέμα συμμόρφωσης με το κοινοτικό 
δίκαιο.

Αφετέρου, η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 2, 
της Συνθήκης ΕΚ και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών 
μεταδόσεων (που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 320 της 15.11.2001, σελ. 5) εάν 
οι οικονομικοί πόροι που παρέχονται στις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων 
περιορίζονται σε αυτούς που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση σαφώς καθορισμένων 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί και εάν η 
χρηματοδότηση οδηγεί σε περιττές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

III. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή προτείνει την περάτωση της εξέτασης της αναφοράς χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Η αναφορά έχει ως θέμα το υποχρεωτικό τέλος που εισπράττεται από την ελληνική Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για λογαριασμό της κρατικής ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ).

Η καταγγελία

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
καθεστώτων που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στα 
κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη χρηματοδότησή τους, είναι δύσκολο να 
συμβιβαστούν με την ιδέα μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που μεταχειρίζεται ισότιμα τους 
πολίτες της. Θεωρεί επίσης ότι τα τέλη που επιβάλλονται στους έλληνες πολίτες με σκοπό τη 
χρηματοδότηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, της ΕΡΤ, είναι αδικαιολόγητα και 
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πρέπει να καταργηθούν. Τέλος, θέτει αρκετά ερωτήματα τα οποία μπορούν να συνοψιστούν 
ως εξής1:

1. Ο αναφέρων επιθυμεί να μάθει εάν ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, η ΕΡΤ, μπορεί 
να θεωρείται «δημόσια επιχείρηση», δεδομένου του οργανωτικού καθεστώτος της ως 
«ανώνυμης εταιρείας».

2. Ο αναφέρων διερωτάται εάν πρόκειται για άνιση μεταχείριση των πολιτών της Ευρώπης, 
δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν 
τέλη για τη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ενώ οι έλληνες πολίτες 
έχουν τέτοια υποχρέωση.

3. Ο αναφέρων θέτει το ερώτημα σχετικά με το ποσό της φορολογικής επιβάρυνσης για τους 
έλληνες πολίτες (το οποίο υπολογίζει ότι κυμαίνεται μεταξύ 480 και 720 εκατ. ευρώ) και 
διερωτάται μήπως αυτά τα χρήματα θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη άλλων αναγκών του ελληνικού λαού.

4. Ο αναφέρων ερωτά εάν τα δημοσιονομικά μέσα που διατέθηκαν στην ΕΡΤ περιορίστηκαν 
στα απολύτως απαραίτητα ή εάν υπήρξε υπεραντιστάθμιση παραβιάζοντας το δίκαιο περί 
ανταγωνισμού. Θέτει επίσης το ερώτημα εάν η ΕΡΤ παρέχει τη δημόσια υπηρεσία όπως 
απαιτείται.

5. Ο αναφέρων ερωτά εάν η υποχρεωτική φύση της καταβολής των τελών και η είσπραξή 
τους από την εταιρεία ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του ατόμου να 
τα καταβάλλει, συνιστά «τρομοκρατία προς τους πολίτες».

6. Ο αναφέρων ζητεί να πληροφορηθεί εάν το Σύνταγμα της ΕΕ (κάνοντας συγκεκριμένη 
αναφορά στις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης) του παρέχει το δικαίωμα να μην 
παρακολουθεί και να μην χρηματοδοτεί την ΕΡΤ.

7. Ο αναφέρων διερωτάται με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τα χρήματα η ΕΡΤ και συγκεκριμένα 
εάν επετράπη στην ΕΡΤ να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την απόκτηση δικαιωμάτων 
μετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων.

8. Ο αναφέρων αμφισβητεί τη δυνατότητα των ιδιωτών ανταγωνιστών να ανταγωνιστούν την 
ΕΡΤ σε ισότιμη βάση δεδομένου ότι η ΕΡΤ χρηματοδοτείται μέσω της φορολογίας.

9. Ο αναφέρων θέτει το ερώτημα εάν η ΕΡΤ (μέσω της θυγατρικής της ΕΡΤ ΠΡΙΣΜΑ) είχε το 
δικαίωμα να προσφέρει προγράμματα που μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος μόνο με 
αποκωδικοποιητή.

10. Ο αναφέρων εκφράζει αμφιβολίες για το εάν οι πολυάριθμοι πόροι και υπάλληλοι που 
έχει στη διάθεσή της η ΕΡΤ είναι ανάλογοι προς το χαμηλό της μερίδιο στην αγορά 

  
1 Σημείωση: οι ερωτήσεις που θέτει ο αναφέρων έχουν αριθμηθεί μέχρι το 12, αλλά δεν υπάρχει ερώτηση 7. Για 
τον λόγο αυτόν, στην παρούσα περίληψη αναφέρονται μόνο 11 ερωτήσεις.
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(αναφέρεται στη χαμηλότερη τηλεθέαση μεταξύ των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, με 
ποσοστό 10%).

11. Ο αναφέρων ερωτά εάν ήταν δικαιολογημένο να εισπράττονται χρήματα από πολίτες που 
δεν διαθέτουν καν τηλεοπτικούς δέκτες και δεν μπορούν να δουν τηλεόραση.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής στα επιχειρήματα, τα αιτήματα και τις ερωτήσεις του 
αναφέροντα
Αρχικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με το ερμηνευτικό πρωτόκολλο, το οποίο 
προσαρτάται στη Συνθήκη ΕΚ, για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη, 
(το αποκαλούμενο «Πρωτόκολλο του Άμστερνταμ»), «Οι διατάξεις της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ισχύουν υπό την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των 
κρατών μελών να μεριμνούν για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας, εφόσον η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για 
την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας, έτσι όπως την έχει θεσμοθετήσει, 
οριοθετήσει και οργανώσει κάθε κράτος μέλος, και εφόσον η χρηματοδότηση αυτή δεν 
επηρεάζει τις συνθήκες του εμπορίου και τον ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας σε βαθμό 
αντιβαίνοντα στο κοινό συμφέρον, ενώ λαμβάνεται υπόψη η πραγματοποίηση του στόχου 
που εξυπηρετεί αυτή η δημόσια υπηρεσία.» Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 311 της 
Συνθήκης ΕΚ «Τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται στην παρούσα Συνθήκη με κοινή 
συμφωνία των κρατών μελών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της».

Συνοπτικά, βάσει της Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν μεγάλη ελευθερία όσον αφορά την 
οργάνωση και τη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Όπως έχει ήδη εξηγήσει η Επιτροπή στην απάντησή της στην αναφορά αριθ. 44/2006 σχετικά 
με την υποχρεωτική συμπερίληψη του τέλους ραδιοτηλεόρασης στα τιμολόγια ηλεκτρικού 
ρεύματος, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων με διάφορους τρόπους, π.χ. άμεσα από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, με την επιβολή τελών άδειας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Πράγματι, τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω γενικών φόρων ή μέσω της επιβολής τελών 
άδειας στους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών δεκτών. Οι εν λόγω φόροι ή τα τέλη άδειας 
καταβάλλονται ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος παρακολουθεί πράγματι τους 
δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να αμφισβητήσει τα εν 
λόγω χρηματοδοτικά μέτρα ούτε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των τελών αδείας ή των φόρων 
(βλ. ερωτήσεις 5, 6 και 11) παραπάνω).

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση καταβολής τέλους άδειας ή φόρου και η είσπραξή του, για 
παράδειγμα, μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ισχύει στην περίπτωση 
της Ελλάδας, είναι ζητήματα εθνικής νομοθεσίας και ως τέτοια δεν μπορούν να 
αμφισβητηθούν στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου. Επομένως, σε αντίθεση με τις απόψεις 
που εκφράστηκαν στην αναφορά (βλ. ερώτηση 2) παραπάνω), το κοινοτικό δίκαιο δεν 
απαιτεί τα καθεστώτα χρηματοδότησης στην Ευρώπη να είναι ίδια.

Αφετέρου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί κανονικά κρατική 
ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, εφόσον παρέχει 



CM\667481EL.doc 5/7 PE 374.222/REV
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα –εν προκειμένω στην ΕΡΤ– οικονομικό πλεονέκτημα 
έναντι των ιδιωτών ανταγωνιστών του, το οποίου θα μπορούσε ως εκ τούτου να προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και του εμπορίου (βλ. ερώτηση 8 παραπάνω). Η εν λόγω 
ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με τη Συνθήκη ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 86, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, ότι οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς περιορίζονται στα 
απαιτούμενα για τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων δημοσίων υπηρεσιών που έχουν 
καθοριστεί και ανατεθεί σαφώς και ότι η χρηματοδότηση δεν συνεπάγεται περιττή νόθευση 
του ανταγωνισμού. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων 
(«Ανακοίνωση περί ραδιοτηλεόρασης», που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 320, 
της 15.11.2001, σελ.5) εξηγεί λεπτομερέστερα πώς η Επιτροπή ασκεί τον εν λόγω έλεγχο.

Σε αυτό το πλαίσιο, εναπόκειται πρωτίστως στο κράτος μέλος να ορίσει την αποστολή της 
δημόσιας υπηρεσίας και να την αναθέσει αναλόγως στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, η ανακοίνωση περί ραδιοτηλεόρασης 
αναφέρει ότι, εν προκειμένω, τα καθήκοντα της Επιτροπής περιορίζονται στον έλεγχο 
«προφανών παραβάσεων» (βλ. σημείο 33 της ανακοίνωσης περί ραδιοτηλεόρασης).

Καθώς το ελληνικό κράτος έχει ορίσει μια τέτοια αποστολή δημόσιας υπηρεσίας και έχει 
αναθέσει στην ΕΡΤ την παροχή αυτής της δημόσιας υπηρεσίας, η Επιτροπή το μόνο που θα 
μπορούσε να ελέγξει είναι ότι ο ορισμός δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που δεν μπορούν 
να θεωρηθούν ως υπηρεσία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (όπως διαφήμιση ή 
ηλεκτρονικό εμπόριο) και ότι η δημόσια χρηματοδότηση είναι ανάλογη (με άλλα λόγια ότι 
δεν υπάρχει υπεραντιστάθμιση). Εφόσον τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η Επιτροπή δεν 
είναι αρμόδια να διερευνήσει τη χρήση των δημόσιων πόρων και το κατά πόσον θα έπρεπε να 
προσανατολίζονται σε άλλους στόχους (βλ. ερώτηση 3 παραπάνω). Για την εφαρμογή του 
άρθρου 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, δεν έχει ουσιαστική σημασία η νομική μορφή 
του δημόσιου φορέα παροχής υπηρεσιών, αλλά μόνο το ότι έχει ανατεθεί στον φορέα η 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, το γεγονός ότι η ΕΡΤ είναι οργανωμένη ως ανώνυμη 
εταιρεία δεν σχετίζεται με την εκτίμηση της χρηματοδότησης βάσει των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις (βλ. ερώτηση 1 παραπάνω).

Αναγνωρίζεται ότι ο ορισμός της δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να είναι «[...]ευρύς [...] που 
αναθέτει σε συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό φορέα την αποστολή να προσφέρει 
ισορροπημένο και διαφοροποιημένο πρόγραμμα κατ' εφαρμογή της εντολής, διατηρώντας 
κάποιο επίπεδο τηλεθέασης […]» (βλ. σημείο 33 της ανακοίνωσης περί ραδιοτηλεόρασης). 
Αυτό συνεπάγεται ότι τα προγράμματα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων μπορούν να 
καλύπτουν επίσης ψυχαγωγικές και αθλητικές εκπομπές ως μέρος ενός διαφοροποιημένου 
και ισορροπημένου προγράμματος. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται στους δημόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να αποκτούν δικαιώματα μετάδοσης (με δημόσια κονδύλια) και να 
μεταδίδουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες τους οποίους επισημαίνει ο αναφέρων (βλ. ερώτηση 
7 παραπάνω), στο μέτρο που αυτοί οι αγώνες εμπίπτουν στον ορισμό της δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος.
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Η ανακοίνωση περί ραδιοτηλεόρασης απαιτεί περαιτέρω «[...] η δημόσια αυτή υπηρεσία να 
παρέχεται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στην επίσημη συμφωνία μεταξύ 
του κράτους και της εντολοδόχου επιχείρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να ελέγχει την 
εφαρμογή της μια αρμόδια αρχή ή ένας δημόσιος οργανισμός που να έχει υποδειχθεί για τον 
σκοπό αυτόν. [...] Εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν τους μηχανισμούς που θα 
διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο ως προς την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων 
δημόσιας υπηρεσίας», (βλ. σημεία 41 και 42 της ανακοίνωσης περί ραδιοτηλεόρασης). Ο 
αναφέρων διερωτάται εάν η ΕΡΤ υπόκειται στον εν λόγω έλεγχο, αλλά δεν παρέχει 
περαιτέρω στοιχεία που θα υποδείκνυαν ότι η ΕΡΤ δεν υπόκειται σε επαρκή έλεγχο (βλ. 
ερώτηση 4 παραπάνω).

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν απαγορεύουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί 
φορείς να ασκούν εμπορικές δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 
δραστηριότητες δεν επωφελούνται από κρατικές χρηματοδοτήσεις και ότι ασκούνται υπό 
τους συνήθεις όρους της αγοράς. Συνεπώς, στον βαθμό που οι δραστηριότητες της 
θυγατρικής της ΕΡΤ με την επωνυμία ΕΡΤ ΠΡΙΣΜΑ τηρούν αυτούς τους όρους, δεν τίθεται 
θέμα περί των κρατικών ενισχύσεων (βλ. ερώτηση 9 παραπάνω).

Όσον αφορά την αναλογικότητα της κρατικής χρηματοδότησης «η Επιτροπή ξεκινά από την 
αρχή ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι συνήθως απαραίτητη ώστε να μπορέσει η επιχείρηση 
να εκπληρώσει την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.» (βλ. σημείο 57 της 
ανακοίνωσης περί ραδιοτηλεόρασης). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν προβληματίζεται για 
το εάν τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα απολύτως απαραίτητα, εάν είναι ανάλογα προς 
τα μερίδια αγοράς ή εάν η δημόσια υπηρεσία θα μπορούσε να παρασχεθεί με μικρότερη 
δημόσια χρηματοδότηση (βλ. ερώτηση 10 παραπάνω). Ο ρόλος της Επιτροπής περιορίζεται 
στο να ελέγχει κατά πόσον οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις «[…] δεν υπερβαίνουν το καθαρό 
συμπληρωματικό κόστος λόγω της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας...» (δηλαδή το 
πραγματικό κόστος που προκύπτει μείον τα εμπορικά έσοδα που αποφέρει ο δημόσιος 
ραδιοτηλεοπτικός φορέας).

Η Επιτροπή διεξάγει έρευνα για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της εάν, για 
παράδειγμα, ένας καταγγέλλων υποβάλει τεκμηριωμένα στοιχεία που αποτελούν ενδείξεις ότι 
οι απαιτήσεις που ορίζονται στην ανακοίνωση περί ραδιοτηλεόρασης ενδεχομένως να μην 
τηρούνται. Ο αναφέρων θέτει διάφορα ερωτήματα (για παράδειγμα εάν υπάρχει 
υπεραντιστάθμιση και έλεγχος, βλ. ερώτηση 4 παραπάνω), αλλά δεν παρέχει πληροφορίες 
που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση του ελληνικού καθεστώτος 
χρηματοδότησης με τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Εάν ο αναφέρων επιθυμεί την περαιτέρω εξέταση του θέματος από την Επιτροπή, οφείλει να 
παράσχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (για τον σκοπό αυτόν, η 
Επιτροπή έχει συντάξει ένα έντυπο για την υποβολή καταγγελιών που διατίθεται στα 
ελληνικά στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf).

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει το Κοινοβούλιο ότι έχει ήδη λάβει καταγγελία 
από άλλο μέρος σχετικά με τη χρηματοδότηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΕΡΤ. 
Η Επιτροπή ζήτησε από τον εν λόγω καταγγέλλοντα να τεκμηριώσει περαιτέρω τους 
ισχυρισμούς του προκειμένου να αποφασίσει η Επιτροπή τις επόμενες ενέργειες.
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Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι θα προβεί στις 
κατάλληλες διαδικαστικές διατυπώσεις σε περίπτωση που της υποβληθούν περαιτέρω 
πληροφορίες (είτε από τον αναφέροντα είτε από τον καταγγέλλοντα) που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τη συμβατότητα του καθεστώτος χρηματοδότησης της ΕΡΤ με τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
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