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NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3878
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
Άρθρο 1

Το άρθρο 6 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄) αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Η ΕΡΤ Α.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό 
συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται για πενταετή 
θητεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Πολιτισμού και Τουρισμού. Από τα μέλη του διοι−
κητικού συμβουλίου τα εννέα, στα οποία περιλαμβάνο−
νται και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, είναι 
πρόσωπα, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της 
πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση 
του σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε.. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων 
σύμβουλος επιλέγονται ύστερα από δημόσια πρόσκλη−
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο διευθύνων σύμβουλος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος πανεπιστημια−
κού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 
και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση 
σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδι−
ωτικό τομέα. Επιπλέον μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
διορίζονται δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων στην 
εταιρεία με ισάριθμους αναπληρωτές που εκλέγονται 
με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι εκπρόσωποι αυτοί 
εκλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει 
τις εργασίες του. Ο διευθύνων σύμβουλος προΐστα−
ται όλων των υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., διευθύνει το 
έργο τους, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την 
ΕΡΤ Α.Ε. και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα 
στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία 
της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και 
προϋπολογισμών και των αποφάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του 
μπορεί να αναθέτει στον διευθύνοντα σύμβουλο την 
άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων. 

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ελ−
λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλί−
ου της ΕΡΤ Α.Ε., με εξαίρεση τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του 
υπαλλήλου και του προμηθευτή ή αντισυμβαλλόμενου 
σε σύμβαση έργου ή σε άλλη σύμβαση της ΕΡΤ Α.Ε. 
ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που αναπτύσσει 
δραστηριότητα στο χώρο της ραδιοφωνίας ή της τηλεό−
ρασης. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι αναπλη−
ρωτές τους προστατεύονται όπως τα συνδικαλιστικά 
στελέχη και απαλλάσσονται από την υποχρέωση πα−
ροχής υπηρεσιών στην εταιρία για τις ανάγκες συμμε−
τοχής στα έργα του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα και 
χωρίς την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων, 
αν παρήλθε άπρακτος ένας μήνας από την υποβολή του 
σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό Πολιτισμού και 
Τουρισμού στην αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθ−
μια συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ Α.Ε.. Μετά τη 
συγκρότησή του το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί 
νόμιμα, ακόμη και αν οποιοδήποτε μέλος του παραιτηθεί 
ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον ο συνολικός 
αριθμός των μελών που απομένουν είναι τουλάχιστον 
έξι. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού και Του−
ρισμού μπορούν να ανακαλούν ελευθέρως τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου που διορίζουν οι ίδιοι.

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπονται αρ−
μοδιότητες του προέδρου ή του προέδρου και διευ−
θύνοντος συμβούλου αυτές ασκούνται εφεξής από το 
διοικητικό συμβούλιο και μπορούν να ανατίθενται με 
απόφασή του στον διευθύνοντα σύμβουλο.

6. Στο διοικητικό συμβούλιο εισηγείται ο διευθύνων 
σύμβουλος.

7. Με την απόφαση που διορίζονται τα πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται και 
τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητι−
κού συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 
παράγραφος 6 του ν. 3429/2005.

8. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντα έξι τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
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τον προϋπολογισμό του, για αμοιβές δειγματοληπτών, 
οδοιπορικά έξοδα αυτών και προμήθεια υλικών για τη 
δειγματοληψία από 1.12.2008 μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, καταβάλλονται στους δικαιούχους 
κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον με 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου προκύ−
πτει ότι οι αναληφθείσες δαπάνες ήταν απαραίτητες 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 11

1. Η ισχύς της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του 
ν. 3708/2008, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 35 του 
ν. 3756/2009, παρατείνεται από 1.1.2010 μέχρι και την 
31.12.2010.

2. Θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Τουρισμού για κάθε συνέπεια η προϋπηρεσία 
των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προσλήφθηκαν σε 
αυτήν με την προκήρυξη 1864 1/2003 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 150) του 
ΑΣΕΠ και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου που κατατάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτής με την πα−
ράγραφο 5 του άρθρου 76 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 
Α΄) για όσο χρόνο πριν την πρόσληψη ή την κατάταξή  
τους αντίστοιχα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού με διάθεση ή μεταφορά ή από−
σπαση από εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 12

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ 234 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι παραπάνω αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την 
αγωνιστική τους δραστηριότητα και μετά το διορισμό 
τους στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός του ωραρίου εργασί−
ας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνι−
κής ομάδας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη 
άδειας άνευ αποδοχών. Η άδεια αυτή, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26 Α΄) χορηγείται υποχρεωτικά και χωρίς προηγούμενη 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι αορίστου 
διάρκειας και διακόπτεται οποτεδήποτε με δήλωση του 
υπαλλήλου. Για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω άδεια οι 
υπάλληλοι αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια 
βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ότι εξακολουθούν 
να είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας. 
Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο πραγ−
ματικής υπηρεσίας.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 
τροποποιείται ως εξής:

«5. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών, 
που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31.12.2009 γίνεται 
οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 
(ΦΕΚ 121 Α΄) και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ−
μό 24344/9.6.2009 (ΦΕΚ 1182 Β) όπως ισχύουν. Μετά το 
διορισμό τους οι αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την 
αγωνιστική τους δραστηριότητα, εκτός του ωραρίου ερ−
γασίας τους και, εφόσον είναι μέλη της οικείας εθνικής 
ομάδας, δικαιούνται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών με 
τους όρους και τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 
2 του παρόντος.»

3. Η Κ.Υ.Α. 16177/2000 (ΦΕΚ 885 Β΄) «Διευκολύνσεις σε 
αθλητές − υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα» καταρ−
γείται. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται 
τυχόν διευκολύνσεις σε εν ενεργεία αθλητές του δημό−
σιου τομέα. Υπάλληλοι που έχουν διορισθεί βάσει των 
διατάξεων του ν. 2725/1999 και υπηρετούν μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να συνεχίσουν 
την αγωνιστική τους δραστηριότητα εκτός του ωραρί−
ου εργασίας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της 
οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να αιτηθούν και 
να λάβουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 του ν. 3812/2009, όπως τροποποιείται 
με την παράγραφο 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

1. α. Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης
του άρθρου 27 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α) μετονομά−

ζεται σε «Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστι−
κής Υποδομής». Οι διατάξεις που αναφέρονται στη Γενι−
κή Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης εξακολουθούν 
να ισχύουν για την «Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και 
Τουριστικής Υποδομής», κατά το μέρος που δεν είναι 
αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολι−
τισμού και Τουρισμού, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα 
που αφορά το σκοπό, τις ειδικότερες αρμοδιότητες 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής 
Υποδομής, την οργανωτική διάρθρωση, οργάνωση και 
λειτουργία της, τη σύσταση των υπηρεσιών και των 
διοικητικών μονάδων της, τις επί μέρους αρμοδιότητες 
αυτών, τα θέματα του προσωπικού, την κατανομή του 
προσωπικού ανά κατηγορία στις υπηρεσίες της Γενι−
κής Γραμματείας, τα θέματα του προϋπολογισμού της 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος.

2. Η «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον προ−
γραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και 
λοιπών έργων» που συστάθηκε με την παράγραφο 1 
του άρθρου 1 του π.δ. 220/2000 (ΦΕΚ 190 Α) μετονομά−
ζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκα−
ταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης» 
(ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) με αντικείμενο τον προγραμματισμό, τη 
μελέτη και κατασκευή των έργων, τα οποία: α) έχουν 
ήδη ανατεθεί στην ειδική υπηρεσία μέχρι την ημερομη−
νία δημοσίευσης του παρόντος και β) ανατίθενται κάθε 
φορά στην ως άνω υπηρεσία με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι διατάξεις που αναφέρο−
νται στην «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον 
προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών 
και λοιπών έργων» εξακολουθούν να ισχύουν για την 
«Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων 
Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης».

3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
5 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) μετά τη φράση «ως προς 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ  
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