Έκθεση πεπραγµένων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το έτος
2001, ύστερα από συζήτηση και έγκριση της στην υπ’ αριθµό 157/28.03.2002
συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Αρχής. (άρθρο 4 παρ.4 του ν. 2863/2000).
Ι. Οι αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ που ρητώς χαρακτηρίζεται µε το άρθρο 15.παρ.2 του
αναθεωρηµένου Συντάγµατος ως ανεξάρτητη αρχή, προσδιορίζονται συνοπτικά υπό
στοιχείο I της έκθεσης πεπραγµένων που έχει υποβληθεί το έτος 2001.
II. Νοµοθετικές ρυθµίσεις
Πλην της παραπάνω θεσµικής καθιέρωσης του Ε.Σ.Ρ ως ανεξάρτητης διοικητικής
αρχής, δεν υπήρξαν κατά το έτος 2001

νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετιζοµένες µε τη

λειτουργία αυτού. Εποµένως, ισχύουν ως προς τις αρµοδιότητες του όσα έχουν
αναφερθεί στην έκθεση πεπραγµένων του προηγούµενου έτους 2001.
III.

Ενεστώσα συγκρότηση του Συµβουλίου

Κατά το έτος 2001, παραιτήθηκαν τα τακτικά µέλη του Ε.Σ.Ρ, Στέλλα Πριοβόλου,
Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια

του

Πανεπιστηµίου

Αθηνών

και

Αριστείδης

Οικονοµίδης, δικηγόρος καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη, Χρήστος Οικονόµου,
∆ηµοσιογράφος και Βάσω Αρτινοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παντείου
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε, δηµοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ
/Β/727/12.06.2001, στη θέση των παραιτηθέντων παραπάνω µελών του Συµβουλίου
διορίσθηκαν τα υποδειχθέντα από το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναµη παρακάτω
πρόσωπα:
Α) Βάσω Αρτινοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Α.Ε.Ι και ∆ήµος ∆ασκαλάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι, ως τακτικά µέλη Και,
β) Μανώλης Σταυρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι και Αθανάσιος
Κουρµατζής, Οικονοµολόγος, ως αναπληρωµατικά µέλη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ως προς τη σύνθεση του Συµβουλίου όσα έχουν εκτεθεί στην
υποβληθείσα το έτος 2001 έκθεση πεπραγµένων του 2000. Συγκεκριµένα µε
απόφαση

του

Υπουργού

Τύπου

και

Μ.Μ.Ε,

δηµοσιευθείσα

στο

Φ.Ε.Κ/Β/856/11.7.2000, διορίσθηκαν τα εξής πρόσωπα:
Πρόεδρος : Βασίλειος Λαµπρίδης, επίτιµος Αρεοπαγίτης
Αναπληρωτής Πρόεδρος : Σπυρίδων Φλογαϊτης, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών
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Ο διορισµός αυτών (Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου) έγινε µε υπόδειξη του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
Τακτικά µέλη :
∆ηµήτρης Ψυχογιός , Καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστηµίου,
Κωνσταντίνος Ζώρας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
προταθέντες από το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα
Τίτος Αθανασιάδης, δηµοσιογράφος
Ιάσων

Μοσχοβίτης,

δηµοσιογράφος,

προταθέντες

από

το

δεύτερο

σε

κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα
Παύλος Αλέπης, δηµοσιογράφος προταθείς από

το τρίτο σε Κοινοβουλευτική

δύναµη κόµµα και
Νικόλαος Καµαϊκης, ηλεκτρολόγος µηχανολόγος, προταθείς από το τέταρτο σε
κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα
Αναπληρωµατικά µέλη:
Κωνσταντίνος Παττακός, δήµαρχος Χαλανδρίου,
∆ηµήτριος

∆ρούγκας,

οικονοµολόγος,

προταθέντες

από

το

πρώτο

σε

κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα
Σοφία Βούλτεψη, δηµοσιογράφος,
Νικόλαος Κουλούρης, δικηγόρος, προταθέντες από το δεύτερο σε κοινοβουλευτική
δύναµη κόµµα
Ιωάννης Ζαγγανάς, προταθείς από το τρίτο σε Κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα και
Βασίλειος Καρδάσης, προταθείς από το τέταρτο σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα

IV. Στελέχωση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Με προκήρυξη του Συµβουλίου από 20 Οκτωβρίου 2000 και µετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών σχετικού διαγωνισµού καλύφθηκαν µε απόφαση του Υπουργού
Τύπου και Μ.Μ.Ε της 13ης Σεπτεµβρίου 2001 οι εξής θέσεις ειδικών επιστηµόνων:
Έγινε ειδικότερα πρόσληψη ενός (1) νοµικού, πέντε (5) οικονοµολόγων, µιας (1)
ερευνήτριας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και µιας (1) ειδικευµένης στη διαφηµιστική
αγορά, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
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Ένας από τους προαναφαρθέντες οικονοµολόγους υπέβαλε για λόγους προσωπικούς
την παραίτηση του το Νοέµβριο του 2001.
Κατά το έτος 2001, υπηρετούσαν στο Συµβούλιο δύο (2) ειδικοί επιστήµονες
πληροφορικής καθώς και επτά (7) ειδικοί επιστήµονες-νοµικοί. Από τους νοµικούς
µια κυρία τελούσε σε άδεια ανατροφής παιδιού µέχρι το τέλος Ιουλίου 2001, άλλη
κυρία έλαβε όµοια άδεια από τον Οκτώβριο του 2001 και µία τρίτη έχει κάνει χρήση
άδειας κύησης από το Σεπτέµβριο του 2001.
Κατά το προηγούµενο έτος, υπηρετούσαν συνολικά δεκαεπτά (17) υπάλληλοι στο
Συµβούλιο, κατανεµηµένοι στα Τµήµατα ∆ιοίκησης, Ποιότητας Προγραµµάτων και
Ελέγχου ∆ιαφάνειας. Στη διάρκεια όµως του έτους 2001, αποχώρησαν από την
υπηρεσία για προσωπικούς λόγους δύο (2) υπάλληλοι που υπηρετούσαν αντιστοίχως
στα τµήµατα Ελέγχου ∆ιαφάνειας και Ποιότητας Προγραµµάτων, µε αποτέλεσµα τη
µείωση της αποδοτικότητας των τµηµάτων αυτών. Οι προαναφερθέντες υπάλληλοι
που υπηρετούσαν στο Ε.Σ.Ρ το 2001 είναι όλοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και έχουν τοποθετηθεί στο Συµβούλιο µε απόσπαση ή µε
διάθεση που είναι

και οι µοναδικοί τρόποι κάλυψης των αναγκών αυτού σε

υπαλλήλους (άρθρο 11 Π.∆. 213/1995).
Επισηµαίνεται ότι κατά το 2001, ύστερα από επίµονες ενέργειες του Προέδρου,
διατέθηκαν στο Συµβούλιο από το πρόγραµµα εκπαίδευσης ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
τρεις (3) γραµµατείς της κατηγορίας Π.Ε., µία (1) υπάλληλος γραφείου κατηγορίας
∆.Ε., καθώς και τρεις (3) ηχολήπτες, απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. για διάστηµα ένδεκα (11)
µηνών, που έληξε το Νοέµβριο του 2001.
Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους 2001 απασχολήθηκαν στο Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης δύο (2) νοµικοί και ένας (1) οικονοµολόγος, µε σύµβαση µίσθωσης
έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 Ν.2644/1998.
V. Αναβάθµιση των υλικοτεχνικών υποδοµών του Συµβουλίου
Η αναβάθµιση των εν λόγω υποδοµών συνίσταται στην προµήθεια υλικού και στην
επικαιροποίηση λογισµικού στην αγορά µηχανογραφικού εξοπλισµού και ειδικότερα
δεκαπέντε (15) σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC), εννέα (9)
εκτυπωτών και ενός (1) εξυπηρετητή (Server) I.B.M. υψηλών προδιαγραφών,
εφοδιασµένου µε λειτουργικό σύστηµα Windows 2000 Server.
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Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών και της
εξασφάλισης αξιοπιστίας αναβαθµίστηκαν τον Ιούλιο του 2001 όλοι οι υπολογιστές
του προσωπικού του Συµβουλίου µε την προµήθεια αντίστοιχου λογισµικού
(λειτουργικών προγραµµάτων).
Τον Ιούλιο του 2001 έγινε επίσης επέκταση του τοπικού δικτύου δεδοµένων/φωνής
για να εξυπηρετηθούν οι µηχανογραφικές/ τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των νέων
οκτώ (8) ειδικών επιστηµόνων – που προσλήφθηκαν τον Σεπτέµβριο του 2001.
Αποτέλεσµα των παραπάνω παρεµβάσεων ήταν να επιτευχθεί για το Συµβούλιο
µία από τις υψηλότερες αναλογίες µεταξύ εργαζοµένων και υπολογιστών/ εκτυπωτών
προσωπικού όπως επίσης και άρτια για τα ελληνικά δεδοµένα

τηλεπικοινωνιακή

υποδοµή.
Στον κύκλο των εργασιών που αφορούν την αναβάθµιση των υποδοµών θα πρέπει να
περιληφθεί η εκπαίδευση καθώς και η εποπτεία προσαρµογής των νέων ειδικών
επιστηµόνων που εντάχθηκαν στο δυναµικό του Συµβουλίου το Σεπτέµβριο του 2001
οπότε έγινε η πρόσληψη τους.
Για την υποστήριξη του Ελέγχου ∆ιαφάνειας που διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ
ακολουθήθηκαν δύο άξονες. Ο πρώτος αφορούσε στην εκπόνηση των προδιαγραφών,
παρακολούθηση των εργασιών και ελέγχου προγράµµατος καταχώρισης στοιχείων
των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας. Ειδικότερα, κατά το (δίµηνο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2001) έγινε σειρά επαφών µε τους υπευθύνους των
µηχανογραφήσεων των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας και αναζητήθηκε η
εξεύρεση σειράς εναλλακτικών δοκιµαστικών λύσεων. Όταν τον επόµενο δίµηνο
(Μάρτιος-Απρίλιος) 2001 ολοκληρώθηκε το σχεδιασθέν πρόγραµµα καταχώρισης
ακολούθησε εκπαίδευση του προσωπικού των παραπάνω τηλεοπτικών σταθµών
καθώς επίσης και του διοικητικού προσωπικού του Συµβουλίου. Μετά την αποστολή
του αντιστοίχου προγράµµατος και σε άλλους σταθµούς επιτεύχθηκε η συνεχής
υποστήριξη των χρηστών.
Παράλληλα έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθµό ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
του

προγράµµατος

υποδοχής

και

διασταύρωσης

των

στοιχείων,

που

θα

αποστέλλονται προς το Συµβούλιο από τις εποπτευόµενες επιχειρήσεις.
Η υπηρεσία µηχανογράφησης του Συµβουλίου άρχισε από το Νοέµβριο του 2000 να
ασχολείται µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η ίδια
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υπηρεσία µηχανογράφησης υπέβαλε αρµοδίως (Ειδική Γραµµατεία κ.λ.π του
Υπουργείου Εθνική Οικονοµίας) τον Ιούνιο του 2001 εµπεριστατωµένο και πλήρως
τεκµηριωµένο επιχειρησιακό σχέδιο του Συµβουλίου για τα έτη 2001 έως 2006.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω του µεγάλου ύψους των διεκδικούµενων από το
παραπάνω πρόγραµµα πιστώσεων, ποσού 400.000.000 περίπου δραχµών, απαιτήθηκε
η κατάρτιση αναλυτικού σχεδίου συνοδευόµενου από ακριβή και λεπτοµερειακή
καταγραφή των σχετικών αναγκών, των προτεινόµενων λύσεων

καθώς και της

ακολουθητέας µεθοδολογίας σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµατιζόµενων
έργων.
Στους δύο µήνες που αναλώθηκαν, δηλαδή από τα µέσα Ιουνίου έως τα µέσα
Σεπτεµβρίου 2001, για την σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου, προστέθηκε ένας
ακόµη µήνας στην διάρκεια του οποίου συστήθηκε αντίστοιχο κλιµάκιο και άρχισαν
οι προκαταρκτικές εργασίας προετοιµασίας για την εκπόνηση των περιγραφοµένων
στο επιχειρησιακό σχέδιο έργων .

VI. Μηχανισµός Καταγραφής Εκποµπών – Επιβολή Κυρώσεων
Το Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων, παρά τα περιορισµένα τεχνικά µέσα που
διαθέτει και την έλλειψη προσωπικού, πραγµατοποίησε κατά το έτος 2001
ικανοποιητικό αριθµό καταγραφής εκποµπών.
H καταγραφή αφορούσε κατά κύριο λόγο προγράµµατα µε παραβιάσεις, σε θέµατα
προστασίας ανηλίκων, τεκµηρίου αθωότητας, ποιότητας εκποµπών, πολιτικής
πολυφωνίας, διαφηµιστικού χρόνου και δικτυώσεων.
Το έτος 2001 επιβλήθηκαν για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είτε αυτεπαγγέλτως
από το Ε.Σ.Ρ. είτε ύστερα από καταγγελίες πολιτών κατά τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών σταθµών οι παρακάτω αναφερόµενες κυρώσεις µε τις εξής αποφάσεις:

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 136/121/15.3.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
6.000.000 και 3.000.000 δραχµών αντιστοίχως κατά των εταιρειών FLASH A.E.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ-FLASH 9,61 FM του νοµού
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Αττικής και ∆ΗΜ. ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-FLASH 99,4 FM του νοµού
Θεσσαλονίκης για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί δικτύωσης.
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 137/121/15.3.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
6.000.000

και

3.000.000

δραχµών

αντιστοίχως

στις

εταιρίες

ΑLΡΗΑ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ A.E.-ΑLΡΗΑ NEWS 98,7 FM του νοµού Αττικής και
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΟΝΟΣ του νοµού Θεσσαλονίκης για
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί δικτύωσης.
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 140/122/22.3.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών για παραβίαση της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας
αναφορικά µε την προστασία των ανηλίκων κατά του τηλεοπτικού σταθµού ALTER
CHANNEL.
•

Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 141/122/22.3.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών για παραβίαση της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας
αναφορικά µε την προστασία των ανηλίκων θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών και
του

τεκµηρίου

της

αθωότητας

κατά

του

τηλεοπτικού

σταθµού

DRTV-

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε..
•

Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε

5. Απόφαση υπ’ αριθ. 142/122/22.3.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί διοικητική
κύρωση σύστασης και προειδοποίησης για παραβίαση της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας αναφορικά µε την προστασία των ανηλίκων θυµάτων εγκληµατικών
ενεργειών και του τεκµηρίου της αθωότητας κατά του τηλεοπτικού σταθµού MAX
TV-ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ Α.Ε..
•

Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 143/122/22.3.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί διοικητική
κύρωση σύστασης και προειδοποίησης για παραβίαση της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής
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νοµοθεσίας αναφορικά µε την προστασία των ανηλίκων θυµάτων εγκληµατικών
ενεργειών και του τεκµηρίου της αθωότητας κατά του τηλεοπτικού σταθµού SUPER
TV-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ Α.Ε..
•

Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 144/115/11.1.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί διοικητική
κύρωση σύστασης και προειδοποίησης για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας αναφορικά µε το περιεχόµενο και τις επιτρεπόµενες ώρες µετάδοσης των
διαφηµιστικών µηνυµάτων που αφορούν στα παιδικά παιχνίδια

κατά του

τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ TV.
8. Απόφαση υπ’ αριθ. 145/115/11.1.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί διοικητική
κύρωση σύστασης και προειδοποίησης για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας αναφορικά µε το περιεχόµενο και τις επιτρεπόµενες ώρες µετάδοσης των
διαφηµιστικών µηνυµάτων που αφορούν στα παιδικά

παιχνίδια κατά του

τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL.
9. Απόφαση υπ’ αριθ. 146/123/5.4.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
6.000.000 και 3.000.000 δραχµών αντιστοίχως στους ραδιοφωνικούς σταθµούς ΣΚΑΪ
100,4 FM-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. του νοµού Αττικής και ΡΑ∆ΙΟ ΖΗΤΑ-ΡΑ∆ΙΟ ΖΗΤΑ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ του νοµού Θεσσαλονίκης για παραβίαση
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί δικτύωσης.
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 147/123/5.4.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
6.000.000 και 3.000.000 δραχµών αντιστοίχως στους ραδιοφωνικούς σταθµούς
PLANET 104,5 FM-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΕΤ Α.Ε. του
νοµού

Αττικής

και

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΕ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ-ΠΛΑΝΗΤΗΣ
του

νοµού

Θεσσαλονίκης

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
για

παραβίαση

της

ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί δικτύωσης.
11. Απόφαση υπ’ αριθ. 148/122/22.3.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί διοικητική
κύρωση σύστασης και προειδοποίησης για παραβίαση της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας αναφορικά µε την υποχρέωση σεβασµού του τεκµηρίου της αθωότητας
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κατά του τηλεοπτικού σταθµού ΚΡΗΤΗ TV-ΙΚΑΡΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε..
•

Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε

12. Απόφαση υπ’ αριθ. 151/127/18.5.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 και 15.000.000 δραχµών αντιστοίχως κατά του τηλεοπτικού σταθµού
ANTENNA TV για τις εκποµπές «ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ» µε θέµα το «γυµνό» και
«ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ» µε θέµα «συνέντευξη µε ιερόδουλο». Με την ίδια απόφαση
έχει επιβληθεί ηθική κύρωση συνιστάµενη στη µετάδοση επί τρεις(3) συνεχείς ηµέρες
κάθε φορά επί ένα (1)λεπτό κατά τη διάρκεια της πρωϊνής ζώνης και πριν από την
έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, περίληψης της εν λόγω απόφασης.
13. Απόφαση υπ’ αριθ. 152/130/28.6.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
40.000.000 δραχµών για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί
διαφηµίσεων, κατά του τηλεοπτικού σταθµού ΑLΡΗΑ.
14. Απόφαση υπ’ αριθ. 153/130/28.6.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
10.000.000 δραχµών

για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί

διαφηµίσεων, κατά του τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL.
15. Απόφαση υπ’ αριθ. 154/130/28.6.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
25.000.000 δραχµών για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί
διαφηµίσεων, κατά του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ TV.
16. Απόφαση υπ’ αριθ. 155/130/28.6.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
30.000.000 δραχµών για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας περί
διαφηµίσεων κατά του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL.
17. Απόφαση υπ’ αριθ. 156/130/28.6.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
2.000.000 δραχµών για παραβίαση της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας
αναφορικά µε την υποχρέωση σεβασµού του τεκµηρίου της αθωότητας κατά του
ραδιοφωνικού σταθµού ANTENNA 97,1 FM.
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18. Απόφαση υπ’ αριθ. 160/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών και ηθική κύρωση συνιστάµενη στη

µετάδοση για µία (1) ηµέρα

και πριν από την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού
ΑLΡΗΑ περίληψης του σκεπτικού της απόφασης µέσα σε πλαίσιο (κάρτα) µε µνεία της
κύρωσης που έχει επιβληθεί κατά του παραπάνω σταθµού καθώς και των λόγων
επιβολής της εν λόγω

δραχµικής κύρωσης για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής

νοµοθεσίας περί υποχρέωσης διασφάλισης

της πολιτικής πολυφωνίας και την

παρουσίαση των απόψεων των πολιτικών κοµµάτων από τα µέσα ενηµέρωσης.
19. Απόφαση υπ’ αριθ. 161/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών και ηθική κύρωση συνιστάµενη στη µετάδοση επί (3) ηµέρες και
πριν από την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού
ΑNTENNA περίληψης του σκεπτικού της απόφασης µέσα σε πλαίσιο (κάρτα) µε µνεία
της κύρωσης που έχει επιβληθεί κατά του παραπάνω σταθµού καθώς και των λόγων
επιβολής της εν λόγω δραχµικής κύρωσης που είναι η παραβίαση της υποχρέωσης
διασφάλισης της πολιτικής πολυφωνίας και την παρουσίαση των απόψεων όλων των
πολιτικών κοµµάτων από τα µέσα ενηµέρωσης.
20. Απόφαση υπ’ αριθ. 162/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών και ηθική κύρωση συνιστάµενη στη µετάδοση για µία (1) ηµέρα
και πριν από την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού
STAR CHANNEL

περίληψης του σκεπτικού της παρούσης απόφασης µέσα σε

πλαίσιο (κάρτα) µε µνεία της κύρωσης που έχει επιβληθεί κατά του παραπάνω σταθµού
καθώς και των λόγων επιβολής της εν λόγω δραχµικής κύρωσης, για παραβίαση της
υποχρέωσης της διασφάλισης της πολιτικής πολυφωνίας και την παρουσίαση των
απόψεων όλων των πολιτικών κοµµάτων από τα µέσα ενηµέρωσης.
21.Απόφαση υπ’ αριθ. 163/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών και ηθική κύρωση συνιστάµενη στη µετάδοση επί τρεις (3) ηµέρες
και πριν από την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθµού MEGA
CHANNEL περίληψης του σκεπτικού της απόφασης µέσα σε πλαίσιο (κάρτα) µε µνεία
της κύρωσης που έχει επιβληθεί κατά του παραπάνω σταθµού καθώς και των λόγων
επιβολής της εν λόγω δραχµικής κύρωσης, για παραβίαση της υποχρέωσης της
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διασφάλισης της πολιτικής πολυφωνίας και την παρουσίαση των απόψεων όλων των
πολιτικών κοµµάτων από τα µέσα ενηµέρωσης.
22. Απόφαση υπ’ αριθ. 164/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
120.000.000 δραχµών κατά του τηλεοπτικού σταθµού ALPHA για παραβίαση της
νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων.
23. Απόφαση υπ’ αριθ. 165/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
180.000.000 δραχµών κατά του τηλεοπτικού σταθµού AΝΤΕΝΝΑ TV για
παραβίαση της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων.
24. Απόφαση υπ’ αριθ. 166/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
150.000.000 δραχµών κατά του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL για
παραβίαση της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων.
25. Απόφαση υπ’ αριθ. 167/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
200.000.000 δραχµών κατά του τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL για
παραβίαση της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων.
26. Απόφαση υπ’ αριθ. 168/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών κατά του τηλεοπτικού σταθµού ALPHA για παραβίαση της
νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων.
27. Απόφαση υπ’ αριθ. 169/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
20.000.000 δραχµών κατά του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ TV για παραβίαση
της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων.
28. Απόφαση υπ’ αριθ. 170/132/12.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
25.000.000 δραχµών κατά του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL για
παραβίαση της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων.
29. Απόφαση υπ’ αριθ. 171/132/13.7.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
50.000.000 δραχµών για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας αναφορικά µε
την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στην εκποµπή «ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΕΙΧΩΝ» του
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τηλεοπτικού σταθµού ΒEST TV-ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε.
30. Απόφαση υπ’ αριθ.181/141/1.11.01 µε την οποία έχει υποβληθεί
1.000.000 δραχµών

πρόστιµο

στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό ΑΝΤΕΝΝΑ FΜ-

ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕOΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. για κάθε ηµέρα παραβίασης της
νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων, τελεσθείσα στις 11.12.2000 και στις 9.5.2001, δηλαδή
συνολικό πρόστιµο 2.000.000 δραχµών.
31. Απόφαση υπ’ αριθ. 182/141/1.11.01 µε την οποία έχει επιβληθεί

πρόστιµο

1.000.000 δραχµών στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΪ FM-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Ε.

για

παραβίαση της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων, τελεσθείσα στις 9.5.2001.
32. Απόφαση υπ’ αριθ. 183/141/1.11.01
1.000.000 δραχµών

µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο

στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM- ΜΕΣΑ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. για κάθε µέρα
παραβίασης της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων, τελεσθείσα στις 8.6.2001, δηλαδή
συνολικό κατά κατηγορία πρόστιµο 2.000.000 δραχµών.
•

Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε.

33. Απόφαση υπ’ αριθ. 184/141/1.11.2001 µε την οποία έχει επιβληθεί:
α) πρόστιµο 2.000.000 δραχµών για κάθε ηµέρα παραβίασης του άρθρου 6 παρ. 15
του ν. 2328/1995 περί δικτύωσης κατά τις ηµεροµηνίες 19.4.2001 και 7.5.2001,
δηλαδή συνολικό πρόστιµο 4.000.000 δραχµών στο ραδιοφωνικό σταθµό FLASH
9,61 FM-FLASH Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
β) πρόστιµο 1.000.000 δραχµών για κάθε ηµέρα παραβίασης του άρθρου 6 παρ. 15
του ν. 2328/1995 περί δικτύωσης κατά τις ηµεροµηνίες 19.4.2001 και 7.5.2001,
δηλαδή συνολικό πρόστιµο 2.000.000 δραχµών στο ραδιοφωνικό σταθµό FLASH 99,4
FM-∆ΗΜ. ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε του νοµού Θεσσαλονίκης.
34. Απόφαση υπ’ αριθ. 185/141/1.11.2001 µε την οποία έχουν επιβληθεί οι εξής
κυρώσεις για παράνοµη δικτύωση:
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α) πρόστιµο 2.000.000 δραχµών για κάθε ηµέρα παραβίασης του άρθρου 6 παρ. 15
του ν. 2328/1995 περί δικτύωσης στις ηµεροµηνίες 18.4.2001 και 4.5.2001, δηλαδή
συνολικό πρόστιµο 4.000.000 δραχµών στο ραδιοφωνικό σταθµό ALPHA NEWS
98,7 FM-ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε του νοµού Αττικής.
β) πρόστιµο 1.000.000 δραχµών για κάθε ηµέρα παραβίασης του άρθρου 6 παρ.15
του ν. 2328/1995 περί δικτύωσης στις ηµεροµηνίες 18.4.2001 και 4.5.2001, δηλαδή ι
συνολικό πρόστιµο 2.000.000 δραχµών στο ραδιοφωνικό σταθµό ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΟΝΟΣ
96,5 FM-ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε. του νοµού Θεσσαλονίκης.
35. Απόφαση υπ’ αριθ. 186/141/1.11.01 µε την οποία έχουν επιβληθεί οι εξής
κυρώσεις για παράνοµη δικτύωση:
α) πρόστιµο 2.000.000 δραχµών για κάθε ηµέρα παραβίασης του άρθρου 6 παρ. 15
του ν. 2328/1995 περί δικτύωσης, στις ηµεροµηνίες 18.4.2001 και 3.5.2001, δηλαδή
συνολικό πρόστιµο 4.000.000 δραχµών στο ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΪ 100,4 FMΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ του νοµού Αττικής.
β) πρόστιµο 1.000.000 δραχµών για κάθε ηµέρα παραβίασης του άρθρου 6 παρ. 15
του ν. 2328/1995 δικτύωσης, στις ηµεροµηνίες 17.4.2001 και 3.5.2001, δηλαδή
συνολικό πρόστιµο 2.000.000 δραχµών στο ραδιοφωνικό σταθµό ΡΑ∆ΙΟ ΖΗΤΑΡΑ∆ΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ.
36. Απόφαση υπ’ αριθ. 187/143/22.11.01 µε την οποία έχουν επιβληθεί οι εξής
κυρώσεις:
α) πρόστιµο 10.000.000 δραχµών

στην κάτοχο αδείας παροχής συνδροµητικών

ραδιοφωνικών

υπηρεσιών

και

τηλεοπτικών

MULTICHOICE

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ
διαχειρίστρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
προγράµµατος

και

β)

NETMED

πρόστιµο
HELLAS

10.000.000

δραχµών

ΑΝΩΝΥΜΗ

στη

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ για παραβίαση της νοµοθεσίας περί
διαφηµίσεων.
37. Απόφαση υπ’ αριθ. 188/146/13.12.01

µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο

10.000.000 δραχµών και ηθική κύρωση µετάδοσης επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και
πριν από την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθµού TEMPO περίληψης
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του σκεπτικού της

απόφασης για µετάδοση αναληθών

σκηνοθετικών τεχνασµάτων

γεγονότων και χρήση

µε σκοπό την παραπλάνηση κατά την παρουσίαση

ταραχών.
38. Απόφαση υπ’ αριθ. 189/146/12.12.01 µε την οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο
5.000.000 δραχµών στον τηλεοπτικό σταθµό περιφερειακής εµβέλειας ΑCHAIA
CHAΝΝΕL-ΑΧΑΪΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για µεταµεσονύκτια προβολή
άσεµνων εικόνων και διαφηµίσεων 090 µε πορνογραφικό περιεχόµενο.
Aπό τις προαναφερθείσες τριάντα οκτώ (38) αποφάσεις του Συµβουλίου έχουν
επικυρωθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε, ύστερα από έλεγχο νοµιµότητας οι
έξι (6).

VII. Έκδοση Οδηγιών και Συστάσεων
Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε κατά το έτος 2001 τις παρακάτω οδηγίες και συστάσεις
Α. Οδηγίες
Υπ’ αριθ. 1/2001
Αφορά την προβολή ερωτικών σκηνών σε µεσηµβρινά και απογευµατινά δελτία
ειδήσεων

καθώς και ενηµερωτικές εκποµπές µεταδοθείσες κατά παράβαση των

διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας που αποσκοπούν στην προστασία
ανηλίκων από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού µε επιβλαβές για αυτούς
περιεχόµενο.
Υπ’ αριθ. 2/2001
Αφορά την ορθή κατάταξη και σήµανση των τηλεοπτικών προγραµµάτων και κατ΄
εφαρµογή των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
B. Συστάσεις-Επιστολές
Υπ’ αριθ. 16/4-1-2001
Αφορά υπόδειξη προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς της υποχρέωσης
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 8 του Κανονισµού 1/1991 του Ε.Σ.Ρ. σύµφωνα
µε τις οποίες πρέπει να αποφεύγεται κάθε αδιάκριτη παρέµβαση σε προσωπικό
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πένθος ή πόνο και να µη προβάλλονται εικόνες ή ήχοι που, χωρίς σπουδαίο λόγο,
επιτείνουν ή προκαλούν πόνο στους απεικονιζόµενους ή σε πρόσωπα του άµεσου
περιβάλλοντός τους.
Υπ’ αριθ. 2106/10-5-2001
Αφορά

υπόδειξη

προς

τον

τηλεοπτικό

σταθµό

ALPHA-∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για το θεµιτό περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων.
Υπ’ αριθ. 2630/6-6-2001
Αφορά

υπόδειξη

προς

τον

τηλεοπτικό

σταθµό

STAR

CHANNEL-ΝΕΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., αφενός της υποχρέωσης σεβασµού της προσωπικότητας του
ατόµου και αφετέρου, της τήρησης της προβλεπόµενης από το νόµο διαδικασίας για
την κατάταξη και τη σήµανση των ψυχαγωγικών εκποµπών µε αφορµή την προβολή
της εκποµπής «ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ» στις 18-11-2000.
Υπ’ αριθ. 2763/12-6-2001
Αφορά υπόδειξη προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς να µην αποδέχονται
διαφηµίσεις συνταγογραφούµενων φαρµάκων, να µην αποδέχονται διαφήµιση
φαρµακευτικού

προϊόντος

χωρίς

πιστοποίηση

ότι

πρόκειται

συνταγογραφούµενο προϊόν καθώς επίσης και να µη µεταδίδουν

για

µη

ειδήσεις που

αφορούν θέµατα υγείας χωρίς απόλυτη τεκµηρίωση.
Υπ’ αριθ. 4811/18-10-2001
Αφορά υπόδειξη προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς να παρουσιάζουν
ισότιµα όλες τις εκδοχές των γεγονότων όταν υποστηρίζονται περισσότερες από µια
απόψεις, να σηµειώνονται απαραιτήτως η ακριβής ώρα και ηµεροµηνία λήψης των
προβαλλόµενων εικόνων, ζωντανών ανταποκρίσεων ή συνεντεύξεων όσες φορές κι
αν προβάλλονται καθώς και να µεριµνούν, να φέρουν τα πλάνα αρχείου ή οι σκηνές
από τηλεοπτικές και κινηµατογραφικές παραγωγές τη σχετική επισήµανση σε όλη τη
διάρκεια της προβολής τους.
Υπ’ αριθ. 6161/12-12-2001
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Αφορά υπόδειξη προς τον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤΕΝΝΑ- T.V A.E να υπαχθεί η
διαγωνιστική εκποµπή του ΒΙG BROTHER στην τρίτη κατηγορία σήµανσης της Υ.Α.
6138/Ε/17.3.2000
VIII. Κοινωνικά Μηνύµατα
Η Επιτροπή Κοινωνικών Μηνυµάτων λειτουργούσα κατ΄ εφαρµογή της Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Προνοίας και Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης υπ’ αριθµ.Α.Π.24/1/2.1.1997, έχει εκδώσει κατά τη διάρκεια του έτους
2001, 206 εγκριτικές αποφάσεις που αφορούν τη δωρεάν µετάδοση µηνυµάτων
κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού περιεχοµένου από τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθµούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς.

IX. Συµµετοχή σε ηµερίδες και συνέδρια – ∆ιεθνείς Σχέσεις
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι µέλος δύο ευρωπαϊκών φορέων που
απαρτίζονται από τις ρυθµιστικές αρχές του ευρωπαϊκού ραδιοτηλεοπτικού τοµέα και
παρακολουθεί ανελλιπώς τις εργασίες τους. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ρυθµιστικών Αρχών (European Platform of Regulatory Authorities – EPRA) και για
το ∆ίκτυο των Ρυθµιστικών Αρχών των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων των Μεσογειακών
Χωρών. Επίσης, το Συµβούλιο συµµετέχει ενεργά στην Επιτροπή Επαφών (Contact
Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί στα πλαίσια της εφαρµογής της
Κοινοτικής Οδηγίας 97/36 ΕΕ, γνωστής ως «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα».
Παράλληλα, παρακολουθεί επιστηµονικά συνέδρια και εκδηλώσεις, σε Ελλάδα και
Ευρώπη, µε αντικείµενο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Α. Συµµετοχή σε διοργανώσεις συναρµόδιων φορέων σε διεθνές επίπεδο
1. Στη 13η Συνάντηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (EPRA),
που πραγµατοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, στις 19 και 20 Απριλίου 2001. Στη
Συνάντηση αυτή, µε θέµα «Η ∆ιαφήµιση στην ‘Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα’ –
Αδειοδότηση

Τοπικών

Ραδιοφωνικών

Σταθµών»,

το

Συµβούλιο

εκπροσώπησαν τα τακτικά µέλη, Νικόλαος Καϊµάκης και ∆ηµήτριος
Ψυχογιός και οι ειδικές επιστήµονες-νοµικοί, Παρασκευή Καρατζόγλου και
Χρυσούλα Τσίγκου.
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2. Στη 5η Συνάντηση του ∆ικτύου των Μεσογειακών Ρυθµιστικών Αρχών, που
πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα, στις 31 Μαίου και την 1η Ιουνίου 2001 και
είχε ως θέµα τις «Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ραδιοτηλεοπτικών Θεµάτων». Από
το Συµβούλιο συµµετείχαν τα τακτικά µέλη του, Νικόλαος Καϊµάκης και η
ειδική επιστήµονας-νοµικός, Θεοδώρα Παπαδάκη.
3. Στη14η Συνάντηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (EPRA),
που πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα, στις 27 και 28 Σεπτεµβρίου 2001.
Θέµατα αυτής της συνάντησης ήταν «Η ∆ιαφήµιση στην «Τηλεόραση Χωρίς
Σύνορα» και «Η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία των Μ.Μ.Ε. : τρέχουσες εξελίξεις».
Το Συµβούλιο εκπροσώπησαν το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης και ο
ειδικός επιστήµονας-νοµικός, Νικόλαος Αγγελής.

Β. Υπηρεσιακές συναντήσεις διακρατικού ενδιαφέροντος
Κατά τη διάρκεια του 2001, το ΕΣΡ συµµετείχε ενεργά στις συναντήσεις της
Επιτροπής Επαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγµατοποιήθηκαν ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα στις Βρυξέλλες και είχαν ως αντικείµενο την πορεία εφαρµογής
της Κοινοτικής Οδηγίας «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα» και τις σχετικές προτάσεις για
την αναθεώρησή της. Συγκεκριµένα, έγιναν οι εξής συναντήσεις:
1. Συνάντηση της Επιτροπής Επαφών, στις 26 Απριλίου 2001, στην οποία
συµµετείχε το τακτικό µέλος του ΕΣΡ, Νικόλαος Καϊµάκης.
2. Σύσκεψη Συµβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 29 Μαίου 2001, όπου
το Συµβούλιο εκπροσώπησαν το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης και ο
ειδικός επιστήµονας-νοµικός, Νικόλαος Αγγελής.
3. Ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 5 Ιουλίου 2001. Στο Σεµινάριο
αυτό, µε θέµα «Οι εξελίξεις των νέων τεχνικών διαφήµισης», συµµετείχαν το
τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης και ο ειδικός επιστήµονας-νοµικός,
Αλέξανδρος Οικονόµου.
4. Συνάντηση της Επιτροπής Επαφών, στις 13 Ιουλίου 2001, µε θέµα «Οι
προοπτικές των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». Το Συµβούλιο
εκπροσώπησε το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης.
5. 14η Συνάντηση της Επιτροπής Επαφών, στις 20 Σεπτεµβρίου, όπου
συµµετείχε το τακτικό µέλος του Συµβουλίου, Νικόλαος Καϊµάκης.
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6. Ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 ∆εκεµβρίου 2001, που
αφορούσε

τις

«προοπτικές

εξέλιξης

της

ευρωπαϊκής

αγοράς

οπτικοακουστικού περιεχοµένου» και το «ρυθµιστικό πλαίσιο για την
παραγωγή και διανοµή αυτού του περιεχοµένου». Στη συνάντηση αυτή, το
Συµβούλιο εκπροσώπησε το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης.
Επιπρόσθετα, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συµµετείχε σε ηµερίδα που
διοργανώθηκε από τη ∆ιαρκή Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη
∆ιασυνοριακή Τηλεόραση, στο Στρασβούργο, στις 6 ∆εκεµβρίου 2001. Στην
εκδήλωση, που είχε θέµα «Οικονοµικές, τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις στον τοµέα
τηλεόρασης και η επίδρασή τους στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη διασυνοριακή
τηλεόραση», το Συµβούλιο εκπροσώπησε το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης.
Γ. Επιστηµονικά Συνέδρια
1. Συνέδριο

Εµπειρογνωµόνων

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

που

πραγµατοποιήθηκε στη Στοκχόλµη, από 10 έως 14 Φεβρουαρίου 2001. Στο
Συνέδριο αυτό είχε θέµα «Παιδιά και νέοι στο νέο πεδίο των Μ.Μ.Ε.»,
συµµετείχε το τακτικό µέλος του Συµβουλίου, Βάσω Αρτινοπούλου.
2. Συνέδριο ραδιοτηλεοπτικών φορέων, µε θέµα «Νίκαια: η Χάρτα των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και η σηµασία της για τα ευρωπαϊκά Μέσα
Μαζικής

Ενηµέρωσης».

Στο

Συνέδριο

που

πραγµατοποιήθηκε

στο

Λουξεµβούργο, στις 22 και 23 Μαρτίου 2001, το Συµβούλιο εκπροσώπησε ο
ειδικός επιστήµονας-νοµικός, Αλέξανδρος Οικονόµου.
3. Συνέδριο της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τα Μ.Μ.Ε. και τα παιδιά, που
διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, από 23 έως 26 Μαρτίου 2001. Στο Συνέδριο
συµµετείχαν οι ειδικοί επιστήµονες-νοµικοί του Συµβουλίου, Νικόλαος
Αγγελής και Παρασκευή Καρατζόγλου.
4. Συνέδριο της Access Conferences International, στο Λονδίνο, στις 29 και 30
Μαρτίου 2001. Στο Συνέδριο που αφορούσε το ψηφιακό ραδιόφωνο, το
Συµβούλιο εκπροσώπησαν το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης και το
αναπληρωµατικό µέλος, Νικόλαος Κουλούρης.
5. ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Νοµικός έλεγχος των εταιρειών». Στο Συνέδριο,
που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο, από 13 έως 16 Ιουνίου 2001, συµµετείχε
η ειδική επιστήµονας-νοµικός, Πέρσα Λαµπροπούλου.
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6. ∆ιεθνές Συνέδριο «Oracle Open World», που διοργανώθηκε στο Βερολίνο,
από 17 έως 22 Ιουνίου 2001. Το εν λόγω συνέδριο παρακολούθησε ο ειδικός
επιστήµονας πληροφορικής του Ε.Σ.Ρ., ∆ηµήτριος Λέλης.
7. Σεµινάριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (European
Institute of Public Administration-E.I.P.A.), που έλαβε χώρα στο Μάαστριχτ,
στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2001. Στο σεµινάριο αυτό, µε θέµα: «Η ∆ιαφάνεια της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης: η ηµερήσια διάταξη της διαφάνειας» συµµετείχε η
ειδική επιστήµονας-νοµικός του Συµβουλίου, Θεοδώρα Παπαδάκη.
8. 15η Έκθεση Πληροφορικής HELEXPO, που πραγµατοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη, από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου 2001. Στην έκθεση αυτή,
όπως και στο 7ο Συνέδριο Εφαρµογών Πληροφορικής, που διοργανώθηκε στα
πλαίσια της HELEXPO, συµµετείχε ο ειδικός επιστήµονας πληροφορικής,
Γεώργιος Καπετάνιος.
X. Εποπτεία τήρησης νοµοθεσίας για πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα
Κατά το προηγούµενο έτος (28-11-2001) απεστάλη στο Ε.Σ.Ρ. καταγγελία νοµίµου
εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία Turner Broadcasting System Europe
Limited, µε περιεχόµενο την χωρίς άδεια αναµετάδοση προγραµµάτων του CNN, από
τον τηλεοπτικό σταθµό Tempo TV.
Με αφορµή την παραπάνω καταγγελία η Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ. αποφάσισε την
έναρξη της κυρωτικής διαδικασίας για παραβίαση του άρθρου 48 παρ.1α του
ν.2121/1993 και κάλεσε στη συνέχεια τον καθού η καταγγελία τηλεοπτικό σταθµό να
παράσχει διευκρινίσεις στη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2002.Εκκρεµεί η
έκδοση απόφασης
XI. Επικοινωνία µε τη Βουλή των Ελλήνων
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εµφανίστηκε ενώπιον της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, στη συνεδρίαση
αυτής της 18ης Ιανουαρίου 2001, κατά την οποία ενηµέρωσε τα µέλη της για τις εν
γένει δραστηριότητες του Συµβουλίου και απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών.
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Επίσης, στα πλαίσια λειτουργίας της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και
∆ιαφάνειας, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προσήλθε στη
συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2001 αυτής και διατύπωσε τις απόψεις του σχετικά
µε την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων από
τα ελληνικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα.
Τέλος, στις 5 Απριλίου 2001, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετείχε στη συνεδρίαση
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Αποτίµησης Τεχνολογίας µε αντικείµενο

την

ενηµέρωση των µελών αυτής σχετικά µε τον αριθµό κεραιών ραδιοφωνίας που
επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των ορίων του νοµού Αττικής.
ΧII. ∆ιοικητική Εποπτεία
Α. Χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθµούς νοµού Αττικής
Κατά το έτος 2001 µε την απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ Α.Π.4925/Ε/212-2001 σε συνδυασµό µε τις αποφάσεις του ίδιου Υπουργού 9615/Ε/10-4-2001 και
17563/Ε/23-7-2001 προκηρύχθηκε η χορήγηση δεκαπέντε (15) αδειών ίδρυσης,
εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών εντός των ορίων του
νοµού Αττικής, πλην των επαρχιών Κυθήρων και Τροιζηνίας.
Το Εθνικό Συµβούλιο, ύστερα από τις συνεδριάσεις αυτού 134/30-8-2001 και 138/1110-2001 καθώς και τις συνεδριάσεις του Κλιµακίου Εξέτασης Αιτήσεων
Ραδιοτηλεοπτικών Σταθµών 5/4-4-2001, 6/19-4-2001, 7/24-4-2001, 8/11-5-2001 και
από 11/9/2001 εξέδωσε την υπ’ αριθµό 174β/138/11-10-2001 απόφασή του.
Με την παραπάνω απόφαση (174β/138/11-10-2001) και τους επισυναπτόµενους σε
αυτή τρεις (3) πίνακες διατυπώνεται η γνώµη του Συµβουλίου ως προς τη σειρά
κατάταξης σαράντα τεσσάρων (44) υποψηφίων για την απόκτηση αδείας λειτουργίας
ραδιοφωνικών σταθµών σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Υπουργού
Τύπου και ΜΜΕ.
Με την υπ’ αριθµό 174 α/138/11-10-2001 απόφασή του το Συµβούλιο απέρριψε τρεις
(3) αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούσαν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Με αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, δηµοσιευθείσες στο ΦΕΚ 304/14-32002 ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης δεκαπέντε (15) αδειών ίδρυσης,
εγκατάστασης και λειτουργίας ισάριθµων τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών στο νοµό
Αττικής.
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Β.

Χορήγηση

αδειών

λειτουργίας

σε

ραδιοφωνικούς

σταθµούς

νοµού

Θεσσαλονίκης
Με την απόφαση του Συµβουλίου υπ’ αριθµό 173/ Παράλληλης Ολοµελείας/ 2-102001, που εκδόθηκε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Προέδρου Σπυρίδωνος
Φλογαίτη, διατυπώθηκε η τελική γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας είκοσι επτά (27) τοπικών
ραδιοφωνικών σταθµών εντός των ορίων του νοµού Θεσσαλονίκης.
Επίκειται η έκδοση σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε για τη
χορήγηση των παραπάνω αδειών.
Γ. Χορήγηση αδειών λειτουργίας σε τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας
Το µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2001 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανέθεσε
στους ειδικούς επιστήµονες-οικονοµολόγους που υπηρετούν σ’ αυτό, να προβούν
στον έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων για την απόκτηση αδείας λειτουργίας
τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας.
Οι προκηρυχθείσες από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε θέσεις είναι έξι (6), ενώ οι
αιτούντες υποψήφιοι ανέρχονται σε δέκα (10) .
Ο παραπάνω έλεγχος που αφορούσε µεταξύ των άλλων και τον τρόπο απόκτησης
οικονοµικών µέσων των µετόχων που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του δυόµισυ
τοις εκατό (2,5%) του µετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των µετοχών τους
(άρθρο 2 παρ.3 περ.η ν. 2328/1995) ολοκληρώθηκε στις 11 Μαρτίου 2002 µε την
υποβολή σχετικών εκθέσεων των εν λόγω οικονοµολόγων.
Κατά τις εκθέσεις αυτές κανένας από τους δέκα (10) υποψηφίους δεν έχει ή δεν
προκύπτει ότι έχει µε βάση τα προσκοµισθέντα στοιχεία τις προϋποθέσεις του νόµου
αναφορικά µε την απόκτηση οικονοµικών µέσων (πόθεν έσχες).
ΧΙII. Λειτουργία Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας
Για κάθε εταιρία που έχει γνωστοποιήσει στο ΕΣΡ τα στοιχεία που ορίζονται στο Π∆
310/96 έχει ανοιχθεί σχετικός φάκελος και έχει δοθεί

αριθµός µητρώου του

Τµήµατος. Στο φάκελο κάθε εταιρίας καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν τόσο
την ίδια, µετόχους αυτής και µέλη του διοικητικού της συµβουλίου. Μέχρι σήµερα
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έχουν καταχωρισθεί τριάντα εννέα (39) τηλεοπτικές εταιρίες, δέκα (10) εταιρίες
έρευνας αγοράς, έξι (6) εταιρίες παραγωγής, είκοσι (20) ραδιοφωνικές εταιρίες της
Αττικής που έχουν αδειοδοτηθεί, δέκα έξι (16) ραδιοφωνικές επαρχιακές
επιχειρήσεις, εξήντα επτά (67) διαφηµιστικές και δεκατρείς (13) εκδοτικές
επιχειρήσεις.
Παράλληλα, οι ειδικοί επιστήµονες-αναλυτές του ΕΣΡ ανέπτυξαν βάση δεδοµένων
προκειµένου να καταχωρίζονται εφεξής τα προαναφερόµενα στοιχεία σε ηλεκτρονική
µορφή. Για την ενηµέρωση της βάσεως δεδοµένων έχουν συνταχθεί ειδικά έντυπα, σε
συνεργασία µε τους ειδικούς επιστήµονες-νοµικούς του Συµβουλίου καθώς και µέλη
του Συµβουλίου που συµµετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Εργασιών
του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας. Τα έντυπα αυτά έχουν συµπληρωθεί σε πρώτη
φάση

από δέκα (10) τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας και είκοσι (20)

ραδιοφωνικούς σταθµούς που έχουν αδειοδοτηθεί.
Τον Μάρτιο του 2001 το Ε.Σ.Ρ, µε σχετικό έγγραφο του ενηµέρωσε τα Υπουργεία
για την υποχρέωση όλων των φορέων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµοσίου
τοµέα να αποστέλλουν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Π.∆. 310/1996,
τα στοιχεία των υποψηφίων αναδόχων έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου
προκειµένου αυτά να διασταυρώνονται µε τα στοιχεία των µετόχων και µελών του
∆.Σ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων και να χορηγείται εν συνεχεία
πιστοποιητικό διαφάνειας.
Η διασταύρωση των στοιχείων δε γίνεται µε µηχανογραφικό σύστηµα λόγω του ότι
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η λειτουργία αυτού.
Η γραµµατεία του ΕΣΡ διασταυρώνει τα προσκοµιζόµενα στοιχεία µε τα στοιχεία
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εταιρειών που έχουν υποβληθεί, ανατρέχοντας
στα σχετικά µετοχολόγια. Ο έλεγχος αυτός είναι εξαιρετικά δύσκολος στην
περίπτωση των εισηγµένων εταιρειών που αριθµούν χιλιάδες µετόχους.
Μέχρι σήµερα έχουν διενεργηθεί έλεγχοι και έχουν εκδοθεί από το Τµήµα Ελέγχου
∆ιαφάνειας χίλια σαράντα δύο (1042) πιστοποιητικά. Από τον αριθµό αυτό των
πιστοποιητικών τα εξακόσια τριάντα επτά (637) έχουν εκδοθεί το έτος
2001.Υπολογίζεται ότι η λειτουργία του µηχανογραφικού συστήµατος του
Συµβουλίου θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Μαϊου 2002
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ΧΙV. Προσπάθεια αναβάθµισης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Ως προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την εύρυθµη λειτουργία του Συµβουλίου
γίνεται παραποµπή σε όσα αναφέρονται υπό στοιχείο XV της έκθεσης πεπραγµένων
του έτους 2000 που έχει υποβληθεί το 2001.(Φ.Ε.Κ Β 454/20-04-01)
Ύστερα από αλληλογραφία µε την Κτηµατική Υπηρεσία Αθηνών, πραγµατοποιήθηκε
στις 31 Ιουλίου 2001 δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανεύρεση κτιρίου
κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Συµβουλίου.
Υπήρξε προσφορά δύο κτιρίων. Πλην όµως η Κτηµατική Υπηρεσία Αθηνών µε
πρακτικό της από 25 Οκτωβρίου 2001, απέρριψε την πρόταση της Ολοµέλειας του
Ε.Σ.Ρ. για τη µίσθωση κτιρίου επί της οδού Πιττακού 2 και Περιάνδρου στην Πλάκα,
µε το αιτιολογικό ότι το προσφερόµενο διέθετε ωφέλιµη επιφάνεια χώρων µικρότερη
από εκείνης που προβλεπόταν από τη σχετική προκήρυξη.
Έγινε νέος επαναληπτικός διαγωνισµός στις 22 Νοεµβρίου 2001, ο οποίος απέβη
άκαρπος λόγω του ότι δεν υπήρξαν προσφορές.
Συνεχίζονται και κατά το έτος 2002 οι προσπάθειες εξεύρεσης και µίσθωσης κτιρίου
κατάλληλου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Συµβουλίου, που να διαθέτει
τους χώρους που αναφέρονται αναλυτικώς στην υποβληθείσα το 2001 έκθεση
πεπραγµένων για το έτος 2000 υπό στοιχεία XV αυτής.
-//-

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2002
Ο Πρόεδρος
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ
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