
 

 

ΈΚΘΕΣΗ 

Πεπραγµένων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2002,  

η οποία εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια κατά την ειδική συνεδρίαση  

της 18ης Μαρτίου 2003 

(άρθρο 4 παρ.4 του Ν.2863/2000) 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ΕΣΡ υπό την παρούσα σύνθεσή του ενεργεί ως συνταγµατικά κατοχυρωµένη 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Εκτός από τις αυξηµένες αρµοδιότητες – εν σχέσει µε 

τις προηγούµενες συνθέσεις του - που του έχουν χορηγηθεί δυνάµει του άρθρου 15 

παρ. 2 του αναθεωρηµένου Συντάγµατος, που ψηφίστηκε από την Ζ΄ Αναθεωρητική 

Βουλή και του άρθρου 4 του N.2863/2000, το ΕΣΡ έχει επωµιστεί την ευθύνη 

ρυθµίσεως και εποπτείας του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου µε την χορήση αδειών σε 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς που λειτουργούν στην ελληνική 

επικράτεια και τον έλεγχο της διαφάνειας των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο 

χώρο των Mέσων Mαζικής Eνηµέρωσης. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.2863/2000, 

στην Βουλή των Ελλήνων και κοινοποιείται στον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ, 

καλύπτει δε την χρονική περίοδο από 1.1.2002 έως 31.12.2002. 

 

1. Η δοµή της Εκθεσης 

Η έκθεση αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στις αρµοδιότητες και 

την οργάνωση του ΕΣΡ και αποτελείται από έξι κεφάλαια. Η δεύτερη αναφέρεται στις 

δραστηριότητες του Συµβουλίου κατά το έτος 2002 και αποτελείται από οκτώ 

κεφάλαια.   

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της Α ενότητας περιγράφονται οι αρµοδιότητες του ΕΣΡ, οι 

οποίες διευρύνθηκαν µετά και τον ορισµό της νέας του σύνθεσης τον Ιούνιο του 
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2002, στο δεύτερο αναφέρονται οι διατάξεις νόµου που ρυθµίζουν τη δραστηριότητα 

του ΕΣΡ και στο τρίτο παρουσιάζεται η παρούσα σύνθεσή του. Τα παρόντα µέλη του 

Συµβουλίου διορίστηκαν οµόφωνα, για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 Α του Συντάγµατος, από την διάσκεψη των 

προέδρων της Βουλής. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την οργάνωση και λειτουργία του 

ΕΣΡ, το πέµπτο την στέλεχωση και το έκτο την υποδοµή του. 

 

Η Β ενότητα περιλαµβάνει οκτώ κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται οι 

δραστηριότητες του Συµβουλίου το έτος 2002. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην 

κανονιστική δραστηριότητα του Συµβουλίου όπως αυτή εκδηλώθηκε µε την σύνταξη 

του κανονισµού λειτουργίας, οργανογράµµατος, κώδικα δεοντολογίας ενηµερωτικών 

εκποµπών αλλά και µε την έκδοση οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων. Το δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται στις δραστηριότητες του Συµβουλίου στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων του τµήµατος νοµιµότητας και χορήγησης αδειών. Το τρίτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην εν γένει λειτουργία του τµήµατος διαφάνειας ενώ το τέταρτο στην 

δραστηριότητα του Συµβουλίου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

ποιότητας προγραµµάτων. Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στις δραστηριότητες του 

τµήµατος διοικητικής µέριµνας το οποίο είναι αρµόδιο για την εύρυθµη λειτουργία 

του Συµβουλίου. Το έκτο κεφάλαιο αφορά στην έγκριση των κοινωνικών µηνυµάτων. 

Το έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται στη συµµετοχή των µελών του Συµβουλίου και 

ειδικών επιστηµόνων σε συνέδρια και ηµερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

το όγδοο στην παρουσία του προέδρου του Συµβουλίου ενώπιον των αρµοδίων 

επιτροπών της Βουλής µε σκοπό την ενηµέρωση των εκπροσώπων των κοµµάτων. 
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Α.  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΡ 

 

 Ι. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.   

To EΣΡ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα την Αθήνα  (άρθρο 15 παρ. 2 Σ.),  

η οποία ασκεί τον προβλεπόµενο στο Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του Κράτους επί των 

επιχειρήσεων που παρέχουν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες (άρθρο 4 του 

Ν.2863/2000). 

 

Ειδικότερα το ΕΣΡ : 

• Χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις άδειες (και εγκρίσεις) που 

προβλέπονται στους Ν.2328/95 και Ν.2644/98 για τη λειτουργία 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. 

• Ελέγχει την τήρηση των κανόνων και αρχών που διέπουν τη λειτουργία των 

δηµοσίων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων. 

• ∆ιασφαλίζει την πολιτική και πολιτιστική πολυµέρεια και πολυφωνία στα 

µέσα  µαζικής ενηµέρωσης. 

• Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισµού από όσους 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

• Επιβάλλει τις προβλεπόµενες στο νόµο  κυρώσεις. 

• Εξετάζει τις αιτήσεις επανόρθωσης για προσβολή της προσωπικότητας που 

διαβιβάζονται σε αυτό από τις οικείες επιτροπές. 

• Καταρτίζει και εκδίδει τις προκηρύξεις που προβλέπονται στα άρθρο 2 παρ. 2 

εδ. Α και 7 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2328/95 καθώς και την προκήρυξη που 

εκδίδεται σε εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 2644/98 (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2863, 

η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3051/2002). 

 

Στο πλαίσιο των προαναφερόµενων  αρµοδιοτήτων του, το ΕΣΡ µπορεί να απευθύνει 

οδηγίες ή συστάσεις προς δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς αλλά και να γνωµοδοτεί 

σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων και κανονιστικών 

πράξεων. Μπορεί επίσης να ζητά την γνώµη ευρύτερων κοινωνικών ή 

επαγγελµατικών οµάδων όταν εξετάζει ζητήµατα που τις ενδιαφέρουν. 

3  
 

 



 

Στο ΕΣΡ τηρείται Μητρώο Επιχειρήσεων όπου καταχωρίζονται  σε ειδικές µερίδες τα 

στοιχεία των εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

1 του Ν.3021/02) καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ. 

 

Με την τήρηση του προαναφερόµενου µητρώου σχετίζεται και η έκδοση των 

πιστοποιητικών «διαφάνειας» πριν τη σύναψη οιασδήποτε δηµόσιας συµβάσεως που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3021/2002. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται 

από τον Πρόεδρο του ΕΣΡ ή το εξουσιοδοτηµένο από την ολοµέλεια µέλος του 

Συµβουλίου. 

 

 

ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Η δραστηριότητα του ΕΣΡ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του 

Συντάγµατος και των Ν. 2328/95 (νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 

τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 

διατάξεις), 2644/98 (για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις), 2863/00 (Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών),  

3021/02 (περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες 

διατάξεις), 3051/02 (Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές και άλλες 

διατάξεις) και των Π. ∆/των 213/95 (για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γραµµατείας του), 310/96 (για τον έλεγχο της 

διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ) και 100/2000 (εναρµόνιση της ελληνικής 

ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30 Ιουνίου 1997).  
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ΙΙΙ. ΕΝΕΣΤΩΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κατά το έτος 2002, επιλέχθηκαν µε απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της 

Βουλής των Ελλήνων, κατά την από το άρθρο 101Α του Συντάγµατος προβλεπόµενη 

διαδικασία, τα  νέα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι: 

Οι Ιωάννης Λασκαρίδης, επίτιµος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως Πρόεδρος, 

∆ηµήτριος Χαραλάµπης, καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης στο Τµήµα Επικοινωνίας 

και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών ως Αντιπρόεδρος και 

Εύη ∆εµίρη, δηµοσιογράφος, Γιάννης Παπακώστας, καθηγητής Νέας Ελληνικής 

Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ίρις Αυδή – Καλκάνη, δικηγόρος και 

συγγραφέας, Αργύρης Καρράς, καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου στο Τµήµα Νοµικής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και Ροδόλφος Μορώνης, δηµοσιογράφος ως µέλη.  

 

Επακολούθησε η 13094/Ε/31.5.2002 απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ κ. 

Χρήστου Πρωτόπαππα (Περί συγκροτήσεως του ΕΣΡ), η οποία δηµοσιεύθηκε στο 

687/3.6.2002 ΦΕΚ τεύχ. Β’ και η ανάληψη καθηκόντων των µελών στις 3.6.2002. 

 

Σηµειώνεται ότι µε τον διορισµό των νέων µελών του Συµβουλίου τέθηκε σε ισχύ και 

το άρθρο 4 του Ν.2863/00, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του ιδίου 

νόµου, και έτσι το ΕΣΡ απέκτησε για πρώτη φορά την δυνατότητα εκδόσεως 

εκτελεστών διοικητικών πράξεων. 

 

 

IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΡ 

Το ΕΣΡ ασκεί τις αρµοδιότητές του ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Λειτουργεί σε 

ολοµέλεια, σε κλιµάκια και επιτροπές που συγκροτούνται µε απόφαση της 

ολοµελείας για την µελέτη και εξέταση συγκεκριµένων ζητηµάτων. Αποφασιστική 

αρµοδιότητα έχει ωστόσο µόνο η ολοµέλεια του Συµβουλίου (άρθρο 5 του Ν. 

2863/00). 
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Στο ΕΣΡ λειτουργούν τα ακόλουθα τµήµατα που είναι επιφορτισµένα µε την 

διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη του Συµβουλίου κατά την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του: 

 

Α) Τµήµα Νοµιµότητας και Χορήγησης Αδειών µε αντικείµενο την λήψη αποφάσεων 

σχετικά µε την χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης και παροχής 

συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και τον έλεγχο της 

τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα 

νοµοθεσία για την νόµιµη λειτουργία των φορέων που κατέχουν τις παραπάνω άδειες. 

 

Β) Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας µε αντικείµενο εργασιών την τήρηση του Μητρώου 

Επιχειρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10α του Π.∆/τος 213/95 (όπως αυτό 

προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆/τος 310/96) καθώς και την εκτέλεση όλων των 

ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που προβλέπονται στο Π.∆. 310/95 και ήδη στο Ν. 

3021/02.  

 

Γ) Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων µε αντικείµενο την εκτέλεση όλων των 

αναγκαίων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχοµένων ραδιοφωνικών 

και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και την εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης που 

υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Π.∆/τος 100/2000. 

 

∆) Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης µε αντικείµενο την 

εκτέλεση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Συµβουλίου, την τεχνική υποστήριξη του ΕΣΡ, την κατάρτιση και την 

εκτέλεση του προϋπολογισµού και την υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των 

απασχολούµενων σε αυτό προσώπων.  
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V. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Με το άρθρο 6 του Ν. 2863/00 συστήθηκαν 50 θέσεις για την στελέχωση του ΕΣΡ, 

από τις οποίες οι είκοσι είναι θέσεις µόνιµου διοικητικού προσωπικού και οι τριάντα 

είναι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού. 

 

Το διοικητικό προσωπικό προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις 

προσλήψεις των δηµοσίων υπαλλήλων και κατανέµεται στις συσταθείσες οργανικές 

θέσεις βάσει του Κανονισµού του ΕΣΡ. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό 

προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου  

χρόνου σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του 

Ν. 2863/2000. 

 

Στο ΕΣΡ απασχολούνται σήµερα δεκαπέντε (15) διοικητικοί υπαλληλοι και 

δεκαπέντε (15) ειδικοί επιστήµονες. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2002, η έλλειψη προσωπικού, τόσο στις κατηγορίες 

των ειδικών επιστηµόνων όσο και σε διοικητικό προσωπικό, αποτέλεσε πρόβληµα για 

την οµαλή λειτουργία του Συµβουλίου. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από το 

Υπουργείο Εσωτερικών να εγκρίνει την πλήρωση δέκα κενών οργανικών θέσεων, 

πέντε ειδικών επιστηµόνων και πέντε διοικητικών υπαλλήλων προς συµπλήρωση του 

εκ του άρθρου 6 παρ.1 του N.2863/2000 προβλεπόµενου προσωπικού έως 50 

προσώπων. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε τον ∆εκέµβριο 2002 και ζητήθηκε η 

έγκριση της πλήρωσης α)των θέσεων των ειδικών επιστηµόνων, ειδικότερα δύο 

νοµικών, δύο οικονοµολόγων και ενός ηλεκτρονικού µηχανικού, ειδικού στις 

επικοινωνίες, καθώς και β)των θέσεων του διοικητικού προσωπικού, ειδικότερα τρεις 

θέσεις γραµµατέων, ενός ηχολήπτη και ενός κλητήρα. Το Ε.Σ.Ρ. θα εκδώσει 

προκήρυξη προς πλήρωση των θέσεων τους πρώτους µήνες του έτους 2003.  

 

Τον Ιανουάριο του 2002 η Ολοµέλεια του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

σύναψε συµβάσεις εργασίας µε τρεις εξειδικευµένους επαγγελµατίες. Οι 

συµβασιούχοι αυτοί προσλήφθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 

του Ν. 2644/1998 και απασχολήθηκαν στα τµήµατα διαφάνειας και γραµµατείας του 

Συµβουλίου.  
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Τον Απρίλιο 2002 αποχώρησε οικειοθελώς µια ειδική επιστήµονας – οικονοµολόγος. 

Από τον Νοέµβριου 2001 έως σήµερα, αυτή είναι η δεύτερη οικειοθελής αποχώρηση 

οικονοµολόγου. Έτσι, είναι καλυµµένες µόνον οι τρεις από τις πέντε εγκριµένες 

θέσεις ειδικών επιστηµόνων – οικονοµολόγων. 

 

Τον Σεπτέµβριο 2002 επέστρεψε από άδεια ανατροφής τέκνου µια ειδική 

επιστήµονας – νοµικός, ενώ από τον Ιούλιο και ∆εκέµβριο του ίδιου έτους τελούν µε 

οµοία αδεία δύο ακόµα ειδικές επιστήµονες – νοµικοί. 

 

Την πρώτη Νοεµβρίου 2002 µετατάχθηκε από τον Ο.Σ.Ε. διοικητικός υπάλληλος, ο 

οποίος τοποθετήθηκε στο τµήµα ελέγχου διαφάνειας. Στο τέλος του ίδιου µήνα, 

συνταξιοδοτήθηκε διοικητικός υπάλληλος που υπηρετούσε σε θέση υπευθύνου του 

γραφείου τύπου. Τα καθήκοντα αυτού ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο Ε.Σ.Ρ. 

 

 

VI. ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Το ΕΣΡ στεγάζεται σε εντελώς ακατάλληλο κτίριο µε ανεπαρκείς χώρους για τη 

στέγαση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα 

µέλη του ΕΣΡ δεν διαθέτουν γραφεία για την άσκηση των καθηκόντων τους και την 

συνεργασία µε τους διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικούς επιστήµονες που 

απασχολούνται στο Συµβούλιο.   

 

2. Τεχνικός εξοπλισµός 

Το ΕΣΡ διαθέτει 19 συσκευές τηλεόρασης και 34 βίντεο για την παρακολούθηση και 

την καταγραφή των τηλεοπτικών εκποµπών. Η ύπαρξη όλων των µηχανηµάτων στον 

ίδιο χώρο καθιστά συχνά δύσκολη εάν όχι αδύνατη την ταυτόχρονη εργασία 

περισσοτέρων ατόµων. ∆ιαθέτει επίσης 10 συσκευές για την παρακολούθηση και 

καταγραφή των προγραµµάτων των ραδιοφωνικών σταθµών που λειτουργούν στο 

νοµό Αττικής. 

 

8  
 

 



 

Καθ΄ όσον αφορά την µηχανογραφική υποστήριξη, το Συµβούλιο διαθέτει 3 

κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (servers), 34 προσωπικούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές συνδεδεµένους σε δίκτυο και 22 εκτυπωτές. 

 

 

Β. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΡ 

Ι. Κατάρτιση Κανονιστικών Πράξεων και έκδοση οδηγιών και συστάσεων 

Στο πλαίσιο των προβλεπόµενων στο νόµο αρµοδιότητων του, το ΕΣΡ κατήρτισε, υπό 

τη νέα σύνθεσή του, εντός του 2002, τρεις κανονιστικές πράξεις εκ των οποίων η µία 

έχει ήδη κυρωθεί µε σχετική απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ και εξέδωσε 

οδηγίες και συστάσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 

2863/2000. 

 

1. Κατάρτιση κανονιστικών πράξεων 

Οι κανονιστικές πράξεις που καταρτίστηκαν από το παρόν συµβούλιο είναι οι εξής:  

α) ο προβλεπόµενος στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2863/2001 Κανονισµός Λειτουργίας, ο 

οποίος κυρώθηκε µε την 2147883/22 απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ και 

δηµοσιεύθηκε στο 1202/16.9.2002 ΦΕΚ τεύχ. Β‘,  

β) ο προβλεπόµενος στο άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 Κώδικας ∆εοντολογίας 

∆ηµοσιογραφικών Εκποµπών ο οποίος έχει διαβιβασθεί στον Υπουργό Τύπου και 

ΜΜΕ προς έκδοση του σχετικού Προεδρικού  ∆ιατάγµατος και 

γ) η προβλεπόµενη στο άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.3051/2002 πρόταση για την Σύσταση 

Θέσεων και την Οργάνωση των υπηρεσιών του ΕΣΡ (Οργανόγραµµα ΕΣΡ) η οποία 

διαβιβάστηκε στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

για διατύπωση γνώµης και στον Υπουργό Οικονοµικών για την έκδοση της σχετικής 

αποφάσεως. 

 

2. Έκδοση Οδηγιών 

Το ΕΣΡ εξέδωσε τις ακόλουθες Οδηγίες µε σκοπό αφενός µεν την υπενθύµιση προς 

τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς και λοιπούς φορείς ορισµένων 
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διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν µείζονα θέµατα 

οπτικοακουστικής πολιτικής, αφετέρου δε την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον 

τρόπο εφαρµογής και ελέγχου τήρησης των διατάξεων αυτών από το Ε.Σ.Ρ.: 

α.) 1/12.3.2002 σχετικά µε την µετάδοση διαγωνιστικών – αληθοφανών εκποµπών 

(«reality show»). 

β) 2/10.7.2002 σχετικά µε την κάλυψη ανακριτικών πράξεων προς αποκάλυψη 

εγκληµάτων τροµοκρατίας. 

γ) 3/25.7.2002 σχετικά µε την κάλυψη θεµάτων που αφορούν την εξάρθρωση 

τροµοκρατικών οµάδων. 

δ) 4/4.9.2002 σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 4 του Ν. 3021/2002. 

ε) 5/11.9.2002 σχετικά µε τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου 

των κοινοτικών, δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 

2002. 

στ) 6/15.10.2002 σχετικά µε τη δικτύωση ραδιοφωνικών σταθµών. 

ζ) 7/3.12.2002, σχετικά µε τη µετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων 

παιδικών παιχνιδιών ενόψει της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων. 

 

3. Έκδοση Συστάσεων  

Το ΕΣΡ εξέδωσε τις ακόλουθες Συστάσεις µε σκοπό την υπενθύµιση προς τους 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ορισµένων διατάξεων της ισχύουσας 

νοµοθεσίας που αφορούν µεµονωµένα θέµατα οπτικοακουστικής πολιτικής: 

α)377/22.1.2002 προς τον τηλεοπτικό σταθµό ΝΕΤ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σχετικά µε την παράλειψη µετάδοσης δηλώσεων του αρχηγού της 

Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την παγκόσµια κρίση, κατά τη συνεδρίαση του 

Πολιτικού Συµβουλίου της Νέας ∆ηµοκρατίας.  

β)1/18.9.2002 προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς σχετικά µε τη µετάδοση ειδήσεων 

και δηµοσιογραφικών εκποµπών. 

 

4. Έκδοση Επιστολών-Συστάσεων 

Το έτος 2002, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξέδωσε τις ακόλουθες 

Επιστολές-Συστάσεις: 

α) 1751/22.3.2002 προς τον τηλεοπτικό σταθµό ANTENNA σχετικά µε την αλλαγή 

της ώρας µετάδοσης του προγράµµατος Big Brother 2. 
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β) 1752/22.3.2002 προς τον τηλεοπτικό σταθµό MEGA CHANNEL σχετικά µε την 

αλλαγή της ώρας µετάδοσης του προγράµµατος ‘BAR’. 

γ) 3505/27.5.2002 προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας σχετικά µε τη 

µετάδοση εκποµπών στη νοηµατική γλώσσα. 

δ) 4622/10.7.2002 προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας σχετικά µε τη 

µετάδοση εκποµπών στη νοηµατική γλώσσα. 

 

5. Έκδοση Υποδείξεων 

α) 1/18.9.2002 προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς σχετικά µε τη µετάδοση κινήσεων 

ανηλίκου και σχολιασµού της ιδιωτικής ζωής. 

β) 2/1.10.2002 προς τους ραδιοφωνικούς σταθµούς σχετικά µε την υποχρέωση 

µετάδοσης µνείας του συνδυασµού που έχει την ευθύνη παραγωγής πολιτικού 

µηνύµατος και της µη µετάδοσης µηνυµάτων που προσβάλλουν την προσωπικότητα 

συγκεκριµένου υποψηφίου. 

γ) 3/11.10.2002 σχετικά µε τη µετάδοση προεκλογικών µηνυµάτων κατά την 

προηγούµενη και την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών. 

 

6. Γνωµοδοτήσεις επί σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων που το αφορούν 

Το ΕΣΡ, µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 9857/10.12.2002  έγγραφό του απέστειλε τις 

παρατηρήσεις του προς τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ επί των σχεδίων δύο Π.∆/των 

που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης 

λήψης αντιστοίχως. 

 

Οι προαναφερθείσες οδηγίες, συστάσεις, επιστολές-συστάσεις και υποδείξεις 

επισυνάπτονται στο παράρτηµα της παρούσας. 

 

7. Αποφάσεις του ΕΣΡ 

Το ΕΣΡ εξέδωσε εντός του 2002 τριάντα εννέα (39) αποφάσεις υπό την προηγούµενη 

σύνθεσή του και εκατόν είκοσι έξι (126) αποφάσεις υπό την παρούσα  σύνθεση. Το 

σύνολο των εκδοθεισών αποφάσεων παρατίθεται στο παράρτηµα  της παρούσας. Εξ 

αυτών 12 αφορούσαν παραβίαση των διατάξεων περί διαφηµιστικού χρόνου, 14 

παραβίαση των κανόνων περί ποιότητας του προγράµµατος, 5 παραβιάσεις σχετικές 

µε την προστασία των ανηλίκων, 8 παραβιάσεις του τεκµηρίου αθωότητας, 8 
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προσβολές προσωπικότητας και οι υπόλοιπες, παραβίαση των διάταξεων περί 

δικτυώσεως ή για εκποµπή µε υπερδιαµόρφωση συχνότητας, την έγκριση συµβάσεων 

προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου, την χορήγηση ή την απόρριψη 

αιτήσεων για την χορήγηση αδείας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού καθώς και 

την χορήγηση αδειών δικτύωσης  

 

 

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 

Το Τµήµα συστήθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.2863/00.  

 

1. Αρµοδιότητες 

 Στις βασικές αρµοδιότητες του Τµήµατος συγκαταλέγεται η εξέταση των φακέλων 

όσων αιτούνται την χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελευθερης λήψης και παροχής 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνδροµητικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τις 

ειδικότερες διατάξεις του Ν.2328/95 και 2644/98.  Το Τµήµα ελέγχει την συνδροµή  

των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο νόµος για την χορήγηση αδείας 

λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού καθώς και την προέλευση των 

µέσων χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων που υποβάλλουν σχετική αίτηση. Επί τη 

βάσει του ελέγχου συντάσσει εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στην Ολοµέλεια του 

ΕΣΡ. Σηµειώνεται, ότι µετά τον διορισµό των νέων µελών του ΕΣΡ, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 101Α του Συντάγµατος, η αρµοδιότητα χορήγησης αδειών 

ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθµού έχει περιέλθει 

αποκλειστικά στο ΕΣΡ το οποίο είναι αρµόδιο, όπως προαναφέρθηκε και για την 

προκήρυξη των σχετικών διαγωνισµών (άρθρο 7 παρ. 2α  σε συνδυασµό µε το άρθρο 

1 και 4 παρ. 6 του Ν. 2863/00). 

 

Στο πλαίσιο ασκήσεως της εποπτείας επί των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

σταθµών αναφορικά µε την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της αδείας τους 

(άρθρα 1 παρ 17 και 18 και 6 παρ. 16 του Ν. 2328/95), το εν λόγω Τµήµα ασκεί – 

κατ’ εντολή του Συµβουλίου - ελέγχους σε συγκεκριµένες εταιρείες ή σε εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται σε ορισµένη περιοχή.  
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Εποπτεύει και ελέγχει, κατ’ εντολή του Συµβουλίου, την τήρηση των προϋποθέσεων 

νόµιµης λειτουργίας που ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 2328/95 και 17 του Ν. 

2644/98 (για τους τηλεοπτικούς) και 53 του Ν. 2778/99 (για τους ραδιοφωνικούς) 

από τους σταθµούς που κατά το νόµο λειτουργούν νοµίµως . 

 

Στην αρµοδιότητα του εν λόγω τµήµατος συγκαταλέγεται επίσης και η εξέταση των 

αιτήσεων δικτυώσεως µεταξύ ραδιοφωνικών σταθµών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/95 καθώς και των αιτήσεων για την έγκριση των 

συµβάσεων παροχής οπτικοακουστικού περιεχοµένου µεταξύ των εταιρειών που 

κατέχουν άδεια παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών και των διαχειριστών 

προγράµµατος.  

 

2. Στελέχωση 

Στο Τµήµα Νοµιµότητας και Χορήγησης Αδειών απασχολούνται δύο ειδικοί 

επιστήµονες νοµικοί οι οποίοι επικουρούνται από έναν ειδικό επιστήµονα 

οικονοµολόγο. Απασχολούνται επίσης δύο διοικητικοί υπάλληλοι εκ των οποίων η 

µία ασκεί χρέη γραµµατέως του Τµήµατος και ο έτερος ασχολείται µε την 

παρακολούθηση και καταγραφή των εκποµπών των ραδιοφωνικών σταθµών 

ελεύθερης λήψης. 

 

 

3. ∆ραστηριότητες του Τµήµατος 

Στις βασικές αρµοδιότητες του Τµήµατος για το έτος 2002, συγκαταλέγονται η 

υποβολή γνωµοδοτήσεων σχετικά µε την νοµιµότητα των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν για την χορήγηση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών στο 

νοµό Αττικής και τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας καθώς και η 

γνωµοδότηση επί των ζητηµάτων στα οποία ο Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ άσκησε 

έλεγχο νοµιµότητας  σε σχετικές αποφάσεις του ΕΣΡ.  Εξ άλλου, το τµήµα συνέδραµε 

το Συµβούλιο, σε συνεργασία µε το αρµόδιο κλιµάκιο, στις εργασίες του για την 

λήψη αποφάσεων σχετικά µε την ανάκληση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών σταθµών, την χορήγηση αδειών δικτύωσης, την έγκριση συµβάσεων 

παροχής οπτικοακουστικού περιεχοµένου σε αδειούχους παροχής συνδροµητικών 

υπηρεσιών καθώς και για την επιβολή κυρώσεων για παραβίαση των διατάξεων περί 

νόµιµης λειτουργίας.  
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων του ΕΣΡ, οι νοµικοί και οι οικονοµολόγοι 

που απασχολούνται στο Τµήµα επιφορτίστηκαν µε την σύνταξη εκθέσεων σχετικά µε 

την νοµική και οικονοµική κατάσταση των σταθµών που είχαν ζητήσει την χορήγηση 

άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας. Με την ολοκλήρωση του 

ελέγχου, την 11 Μαρτίου 2002,  των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις δέκα  

εταιρείες,  που ζήτησαν άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας 

και αφορούσαν την προέλευση των µέσων χρηµατοδότησης των παραπάνω εταιρειών 

από τους µετόχους τους που συµµετείχαν µε ποσοστό άνω του 2,5%, οι 

οικονοµολόγοι του ΕΣΡ διεπίστωσαν ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ανεπαρκή (και µετά 

την συµπλήρωση αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 2644/98) και ότι οι αιτήσεις 

δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόµου.   

 

Εντός του 2002 υποβλήθηκαν επίσης οι οριστικές εκθέσεις επί  των αιτήσεων των 

εταιρειών που ζήτησαν την χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού στο 

νοµό Αττικής (δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία). 

 

Το Τµήµα άσκησε επίσης ελέγχους, κατ’ εντολή του Συµβουλίου, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η τήρηση των όρων της αδείας, στους ραδιοφωνικούς σταθµούς 

∆ΙΦΩΝΟ FM (νυν 88 FM) και ATHENS BUSINESS RADIO (και ήδη ORANGE 

FM). Η εν λόγω έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη µέχρι και την 31/12/2002. 

 

Συστηµατικότερη έγινε επίσης κατά το περασµένο έτος η παρακολούθηση των 

εκποµπών των ραδιοφωνικών σταθµών που λειτουργούν στην επαρχία. Ετσι, 

ελέγχθησαν µε επιτόπια µετάβαση του υπαλλήλου του ΕΣΡ Αθανασίου Γιαννιού οι 

ραδιοφωνικοί σταθµοί Ροδόπης, Λάρισας, Χαλκιδικής και Μεσσηνίας. 

  

Οι ως άνω ειδικοί επιστήµονες του τµήµατος εισηγήθηκαν επίσης την έγκριση 

συµβάσεων προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου και αιτήσεων δικτυώσεως. 

 Επί τη βάσει των γνωµοδοτήσεων και ελέγχων που άσκησε το Τµήµα Νοµιµότητας 

και Χορήγησης αδειών, το ΕΣΡ εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις: 
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Α. Χορήγηση αδειών λειτουργίας σε τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας  

To Ε.Σ.Ρ., µε την υπ’ αριθ. 195/157/28.3.02 απόφαση, απέρριψε τις αιτήσεις για 

χορήγηση άδειας λειτουργίας εθνικής εµβέλειας των κατωτέρω τηλεοπτικών 

σταθµών: 902 Αριστερά, Alpha, Alter, Αντέννα, Μακεδονία TV, Mega Channel, New 

Tempo, Seven, Star Channel, Telecity. 

 

Β. Χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθµούς νοµού Αττικής  

Με την υπ’ αριθ. 193/152/7.2.02 και 150/24.1.02 απόφαση, το ΕΣΡ γνωµοδότησε 

σχετικά µε τον έλεγχο συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων και τη µοριοδότηση των 

αιτούντων ραδιοφωνικών σταθµών του Νοµού Αττικής σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

942/Ε/16-1-2002 απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. , µετά από γνωµοδότηση 

των ειδικών επιστηµόνων-νοµικών.   

 

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε µε την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 

304/14.3.2002.  

 

Γ. Χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθµούς νοµού 

Θεσσαλονίκης  

Με την υπ’ αριθ. 190/Έκτακτη Ολοµέλεια/16.1.02 απόφαση, το ΕΣΡ διατύπωσε τη 

σύµφωνη γνώµη µετά τον υπ’ αριθ. πρωτ. 28560/Ε1/31.12.2001  έλεγχο νοµιµότητας 

που άσκησε ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. επί της σύµφωνης γνώµης του 

Συµβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στις υπ’ αριθ. 

139/108/16.11.2000,173/2.10.2001 αποφάσεις του, σχετικά µε την χορήγηση 27 

αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης ραδιοφωνικού σταθµού στο νοµό 

Θεσσαλονίκης. 

 

∆. Χορήγηση ειδικών αδειών δικτύωσης µεταξύ ραδιοφωνικών σταθµών 

διαφορετικών περιοχών  

Με την υπ’ αριθ. 36/17.7.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση χορήγησης 

αδείας δικτυώσεως των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών ΡΑ∆ΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 98,8 

– ΣΑΒΒΑΣ ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.  Νοµού Χαλκιδικής και ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 – 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ Νοµού Θεσσαλονίκης. 
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Με την υπ’ αριθ. 37/17.7.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση χορήγησης 

αδείας δικτυώσεως των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών SPACE – Ε. 

ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  Νοµού Καβάλας και  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 – 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ  Νοµού Θεσσαλονίκης. 

 

Με την υπ’ αριθ. 38/17.7.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση χορήγησης 

αδείας δικτυώσεως των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών ΡΑ∆ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ – 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ Νοµού Καβάλας και  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 – ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ  Νοµού Θεσσαλονίκης. 

 

Με την υπ’ αριθ. 39/17.7.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση χορήγησης 

αδείας δικτυώσεως των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών ATHENS RADIO DEE 

JAY – INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α.Ε. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νοµού Αττικής και  TOP 89 FM – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ. 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – Ι. ΒΑΪΑΝΟΣ  Νοµού Θεσσαλονίκης. 

 

Με την υπ’ αριθ. 84/6.11.2002 απόφαση, το ΕΣΡ χορήγησε άδεια δικτυώσεως του 

αναµεταδίδοντος ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 

ATHENS RADIO DEE JAY της εταιρείας µε την επωνυµία INTERNATIONAL 

RADIO NETWORKS A.E. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Νοµού Αττικής 

µετά του αναµεταδιδόµενου ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό 

τίτλο HOT FM 95,6  του Αργύρη Μητσέλη Νοµού Λέσβου. 

 

Με την υπ’ αριθ. 85/6.11.2002 απόφαση, το ΕΣΡ χορήγησε άδεια δικτυώσεως του 

αναµεταδίδοντος ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 

ATHENS RADIO DEE JAY της εταιρείας µε την επωνυµία INTERNATIONAL 

RADIO NETWORKS A.E. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Νοµού Αττικής 

µετά του αναµεταδιδόµενου ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό 

τίτλο ΝΕΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ RADIO DEE JAY του Χαράλαµπου Ακριβούση Νοµού 

Μαγνησίας. 

 

Με την υπ’ αριθ. 86/6.11.2002 απόφαση, το ΕΣΡ χορήγησε άδεια δικτυώσεως του 

αναµεταδίδοντος ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 

ATHENS RADIO DEE JAY της εταιρείας µε την επωνυµία INTERNATIONAL 
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RADIO NETWORKS A.E. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Νοµού Αττικής 

µετά του αναµεταδιδόµενου ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό 

τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΕΝΑΛΛΑΞ DEE JAY της εταιρείας Χ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ – Ν. 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ο.Ε.  Νοµού Λάρισας. 

 

Ε. Έγκριση συµβάσεων προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου  

Με την υπ’ αριθ. 194/155/14.3.02 απόφαση, το ΕΣΡ διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 

του προς τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειµένου να εγκριθεί η από 8.2.2002 

αίτηση σύµβασης προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου της αιτούσας 

«MULTICHOICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» µε 

την εταιρεία «ΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ». 

 

Με την υπ’ αριθ. 211/160/25.4.02 απόφαση, το ΕΣΡ διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 

του προς τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ, προκειµένου να εγκριθούν οι από 8.3.02 και 

11.4.02 συµβάσεις προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου της αιτούσας 

«MULTICHOICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» µε τις 

διαχειρίστριες του προγράµµατος εταιρείες µε την επωνυµία «ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV», 

«ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.». 

 

Με την υπ’ αριθ. 212/160/25.4.02 απόφαση, το ΕΣΡ διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 

του προς τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ, προκειµένου να αναπροσαρµοστεί ο 

οριζόµενος στην άδεια της αιτούσας «MULTICHOICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» συνολικός χρόνος µετάδοσης τηλεοπτικού 

προγράµµατος από 586 ώρες, σε ηµερήσια βάση, σε 706 ώρες. 

 

Με την υπ’ αριθ. 35/17.7.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση και ενέκρινε 

την εις το σκεπτικό τροποποίηση της συµβάσεως οπτικοακουστικού προγράµµατος 

µεταξύ της εταιρείας MULTICHOICE HELLAS – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. και της εταιρείας µε 

την επωνυµία  NETMED HELLAS A.E. 
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Με την υπ’ αριθ. 46/21.8.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση  για έγκριση 

συµβάσεως οπτικοακουστικού προγράµµατος µεταξύ της εταιρείας MULTICHOICE 

HELLAS – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. και της εταιρείας µε την επωνυµία MGM FILMS 

(CYPRUS) LIMITED και ενέκρινε την εις το σκεπτικό αναφερόµενη σύµβαση. 

 

Με την υπ’ αριθ. 52/13.9.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση  για έγκριση 

συµβάσεως οπτικοακουστικού προγράµµατος µεταξύ της εταιρείας MULTICHOICE 

HELLAS – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. και της εταιείας µε την επωνυµία NETMED HELLAS 

A.E. και ενέκρινε την εις το σκεπτικό τροποποίηση της εις αυτό αναφεροµένης 

συµβάσεως. 

 

Με την υπ’ αριθ. 53/13.9.2002 απόφαση, το ΕΣΡ δέχθηκε την αίτηση  για έγκριση 

συµβάσεως οπτικοακουστικού προγράµµατος µεταξύ της εταιρείας MULTICHOICE 

HELLAS – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. και της εταιρείας µε την επωνυµία ΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

A.E. και ενέκρινε την εις το σκεπτικό τροποποίηση της εις αυτό αναφεροµένης 

συµβάσεως. 

 

Με την υπ’ αριθ. 97/19.11.2002 απόφαση, σχετικά µε την έγκριση συµπληρωµατικής 

ρυθµιστικής συµβάσεως προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου µεταξύ της 

εταιρείας MULTICHOICE HELLAS – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. και του διαχειριστή 

τηλεοπτικού προγράµµατος µε την επωνυµία ΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ A.E. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ, το ΕΣΡ 

δέχθηκε την αίτηση και ενέκρινε την εις το σκεπτικό τροποποίηση της εις αυτό 

αναφεροµένης συµβάσεως. 

 

Στ. Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας ραδοτηλεοπτικών σταθµών και παροχής 

δορυφορικών συνδροµητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών  

Με την υπ’ αριθ. 81/22.10.2002 απόφαση, το ΕΣΡ ανακάλεσε την 

24961/E/28.11.2000 άδεια προς την εταιρεία ALPHA DIGITAL SYNTHESIS A.E. 

για παροχή δορυφορικών συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. 
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Με την υπ’ αριθ. 82/22.10.2002 απόφαση, το ΕΣΡ επέβαλε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό 

σταθµό  NEW ΤΕMPO - ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε  την κύρωση 

της ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας αυτού. 

 

Με την υπ’ αριθ. 87/12.11.2002 απόφαση, το ΕΣΡ ανακάλεσε την 

24961/E/28.11.2000 άδεια προς την εταιρεία INTERACTIVE 

ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  A.E. για παροχή δορυφορικών συνδροµητικών τηλεοπτικών 

υπηρεσιών. 

 

Ζ. ∆ιακοπή λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών  

Με την υπ’ αριθ. 40/1.8.2002 απόφαση, το ΕΣΡ επέβαλε στον τοπικό ιδιωτικό 

ραδιοφωνικό σταθµό HOT FM 90,50 την κύρωση της οριστικής διακοπής της 

λειτουργίας του. 

 

Με την υπ’ αριθ. 55/18.9.2002 απόφαση, το ΕΣΡ επέβαλε στον τοπικό ιδιωτικό 

ραδιοφωνικό σταθµό «ΡΑ∆ΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 95,8 FM – ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ 

ΙΩΣΗΦ» την κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του  

 

Με την υπ’ αριθ. 56/18.9.2002 απόφαση, το ΕΣΡ επέβαλε στον τοπικό ιδιωτικό 

ραδιοφωνικό σταθµό «FRESH RADIO 95,4 FM – ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» την 

κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του  

 

Με την υπ’ αριθ. 125/17.12.2002 απόφαση, το ΕΣΡ επέβαλε στον τοπικό ιδιωτικό 

ραδιοφωνικό σταθµό YILDIZ  FM 107,3 – ∆ΟΥ∆ΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.  την κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του. 

 

 

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας συστήθηκε µε το 10α του Π.∆/τος 213/1995 (όπως 

αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆/τος 310/96) µε στόχο την καταγραφή επί 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ και την 

άσκηση εποπτείας επ’ αυτών. 
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1. Αρµοδιότητες 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ιαφάνειας που προβλέπονται από το άρθρο 10α του 

Π.∆/τος 213/95 και το άρθρο 4 του Ν. 3021/02 είναι οι ακόλουθες: 

 

Α. Η τήρηση µητρώου επιχειρήσεων στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες 

τα στοιχεία των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 

σταθµού ελεύθερης λήψης, των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, 

των διαφηµιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έρευνας 

ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν ηµερήσιες ή µη 

εφηµερίδες (παρ. 1 του άρθρ. 10α του Π.∆/τος 213/95 όπως αυτό προστέθηκε µε το 

άρθρο 1 του Π.∆/τος 310/96), των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια παροχής 

συνδροµητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του 

Ν. 2644/98), των διαχειριστών προγράµµατος (άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2644/98), των 

επιχειρήσεων που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υποδοµής ραδιοφωνικού ή 

τηλεοπτικού δικτύου και επεξεργασίας αντίστοιχου σήµατος, των επιχειρήσεων που 

παράγουν συσκευές και το αναγκαίο λογισµικό πρόσβασης στις παρεχόµενες από την 

αδειούχο εταιρεία συνδροµητικές υπηρεσίες, των επιχειρήσεων που παρέχουν 

τεχνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε καταληπτή µορφή στο περιεχόµενο των 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών συνδροµητικών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων που 

παρέχουν προς το κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικού οδηγού (άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 

2644/98).  

 

Με το νόµο 3021/02 διευρύνθηκε η έννοια του ΜΜΕ. Έτσι, έχουν υποχρέωση 

εγγραφής στο Μητρώο του Τµήµατος και οι επιχειρήσεις που εκδίδουν ή εκτυπώνουν 

περιοδικά (άρθρο 1 παρ. 1α του Ν.3021/02 σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 του Α.Ν. 

1092/38). Σύµφωνα µε το προµνηµονευθέν άρθρο, κάθε επιχείρηση που εκδίδει ή 

εκτυπώνει τριµηνιαία έντυπα, έστω και στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων της, 

συνιστά µέσο ενηµέρωσης και υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Τµήµατος 

∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Ως µέσο ενηµέρωσης λογίζεται και η επιχείρηση που εκδίδει ή 

εκτυπώνει έντυπα εκπαιδευτικού ή επιστηµονικού χαρακτήρα καθώς και εκείνη που 

παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικού περιεχοµένου  µέσω του διαδικτύου, εφόσον το 

περιεχόµενο αυτό έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα (άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 3021/2002).  
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Στη µερίδα κάθε επιχείρησης καταχωρούνται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων τα 

στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Κ3-

4114/2231.1986 αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου (ΦΕΚ Β 946) καθώς και τα 

ειδικότερα στοιχεία που προβλέπονται στο νόµο για κάθε είδος επιχείρησης.   

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Κ3-4114/2231.1986 αποφάσεως του Υπουργού 

Εµπορίου καταχωρίζονται στο Μητρώο Εταιρειών του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του 

ΕΣΡ τα ακόλουθα στοιχεία, ανεξαρτήτως του εταιρικού τύπου της υπόχρεης 

επιχείρησης :  

• Ο αριθµός ΜΑΕ της εταιρείας (µόνο για ανώνυµες).  Οι λοιπές εταιρείες 

µπορούν να διακριθούν µε τον Γενικό αριθµό που έχουν λάβει στο 

Πρωτοδικείο όπου έγινε η δηµοσίευση του καταστατικού τους. 

• Η ηµεροµηνία σύστασης της εταιρείας (ήτοι η ηµεροµηνία καταχώρισης της 

α.ε. στο ΜΑΕ και για τις λοιπές εταιρείες η ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους). 

• Η νοµική µορφή της εταιρείας (Εν προκειµένω νοείται ο εταιρικός τύπος  της 

εταιρείας ήτοι ανώνυµη, περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη ή 

αστική). 

• Το ύψος του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 

• Η διάρκεια της εταιρείας 

• Ο σκοπός της εταιρείας εν περιλήψει 

• Τα ονόµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφόσον πρόκειται για 

ανώνυµη) ή των διαχειριστών καθώς και η ιδιότητα του καθενός εξ αυτών, η 

διεύθυνση, ο τόπος και το έτος γεννήσεως, η εθνικότητά τους 

• Η ηµεροµηνία που λήγει η εταιρική χρήση (στοιχείο µάλλον µη αναγκαίο για 

το µητρώο του ΕΣΡ) 

• Η έδρα και η διεύθυνση της εταιρείας 

• Ειδικά προνόµια των ιδρυτικών µελών της εταιρείας (µόνο για τις ανώνυµες) 

• Στις εταιρείες που προέρχονται από συγχώνευση σηµειώνονται τα στοιχεία 

των συγχωνευόµενων εταιρειών (επωνυµία, µορφή και αριθµός ΜΑΕ) ενώ 

στις εταιρείες που προέρχονται από µετατροπή, σηµειώνονται τα στοιχεία 

τους πριν τη µετατροπή. 

• Η λύση της εταιρείας  

• Η κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση 
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• Οι πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν.2190/20 

(περί ανωνύµων εταιρειών) και συγκεκριµένα οι αποφάσεις της διοίκησης της 

εταιρείας για την σύσταση της εταιρείας και το καταστατικό αυτής, οι 

αποφάσεις της διοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης και 

κωδικοποίησης του καταστατικού, ο διορισµός και η παύση των προσώπων 

που εκπροσωπούν την επιχείρηση, οι αποφάσεις για την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι δικαστικές 

αποφάσεις παντός βαθµού που αναγνωρίζουν ως άκυρη την εταιρεία ή σε 

κατάσταση πτώχευσης. 

• Η διαγραφή της εταιρείας από το ΜΑΕ (µετά την διανοµή της εταιρικής 

περιουσίας και την λήξη της νοµικής προσωπικότητας) για τις ανώνυµες 

εταιρείες ή λύση της εταιρείας για τις υπόλοιπες µετά την δηµοσίευσή της στο 

οικείο πρωτοδικείο. 

 

Β. Ο έλεγχος γνησιότητας και αυθεντικότητας των στοιχείων που υποβάλλονται 

από τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις και τους µετόχους τους.  

Σηµειώνεται, ότι τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλουν οι υπόχρεοι στο Τµήµα 

∆ιαφάνειας του Συµβουλίου προκύπτουν είτε από δηµόσια έγγραφα (δικαστικές 

αποφάσεις, ΦΕΚ ή συµβολαιογραφικά έγγραφα) ή από τα επίσηµα βιβλία της 

εταιρείας (όπως το βιβλίο µετόχων και µετοχών), αντίγραφα των οποίων υποβάλλουν 

σε επικυρωµένα αντίγραφα. 

 

Γ. Η επικοινωνία µε άλλες δηµόσιες αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑΑ, την 

Αποθετήριο Α.Ε., το Σ∆ΟΕ κ.α) για την αποστολή πρόσθετων στοιχείων που 

αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση εγγραφής 

  

∆. Η επικοινωνία µε αλλοδαπές αρχές στο πλαίσιο ισχυουσών συµβάσεων για την 

αποστολή στοιχείων.  

Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται διεθνείς ή διµερείς συµβάσεις που να παρέχουν στο 

ΕΣΡ την δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας µε αλλοδαπές αρχές για την παροχή 

στοιχείων που αφορούν τις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων εταιρείες.  
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Ε. Η υποβολή εισηγήσεων προς τα µέλη του ΕΣΡ για την διενέργεια οικονοµικών 

ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 17 του ν. 2328/95 «η αµοιβή των ελεγκτών καθορίζεται 

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τύπου και ΜΜΕ». Η απόφαση 

αυτή δεν έχει µέχρι σήµερα εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να 

διενεργηθούν τέτοιοι έλεγχοι. 

 

Στ. Η διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις µε 

αυτά που αποστέλλονται από άλλες δηµόσιες αρχές. 

Σηµειώνεται, ότι από καµία διάταξη νόµου δεν προκύπτει υποχρέωση άλλων αρχών 

να υποβάλουν στο ΕΣΡ στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση 

εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τµήµατος. Τέτοια στοιχεία υποβάλλονται 

στο ΕΣΡ κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω 

υπό το στοιχείο Γ.  

 

Ζ. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε µία από τις επιχειρήσεις που 

καταχωρίζονται στο µητρώο. 

Η αρµοδιότητα αυτή του Συµβουλίου είναι αδύνατον να ασκηθεί εν όψει του αριθµού 

των επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, ιδίως µετά τη θέση 

σε ισχύ του Ν.3021/02, παρά µόνο µετά την υλοποίηση του σχεδίου µηχανοργάνωσης 

του Συµβουλίου και την καταχώριση των στοιχείων των επιχειρήσεων σε 

ηλεκτρονική µορφή.  

  

Η. Η διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης των στοιχείων συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων, κατόπιν παραγγελίας τριών τουλάχιστον µελών του ΕΣΡ ή µετά από 

υποβολή αιτήµατος ή καταγγελίας επαρκώς αιτιολογηµένης κατά την κρίση του 

Προέδρου του ΕΣΡ ή δύο µελών του. 

  

Θ. Ο νοµικός και οικονοµικός έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλουν οι 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επιχειρήσεις  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

1 παρ. 13 και 6 παρ.11 του Ν.2328/95 . 

 Ο έλεγχος αυτός ασκείται κάθε φορά που γνωστοποιείται στο Συµβούλιο µεταβίβαση 

µετοχών ή εταιρικών µεριδίων που αφορά ποσοστό άνω του 2,5% του µετοχικού 

κεφαλαίου. Πρόκειται για έλεγχο των µέσων χρηµατοδότησης και έλεγχο συνδροµής 
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ασυµβίβαστων ιδιοτήτων στο πρόσωπο νέων µετόχων ή εταίρων. Το Τµήµα 

εισηγείται προς το Συµβούλιο το οποίο εγκρίνει ή όχι, σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες διατάξεις, την µεταβίβαση που γνωστοποιήθηκε. 

 

Ι. Η διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλουν, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/96, οι 

επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, µε τα στοιχεία που τηρούνται για 

τις επιχειρήσεις ΜΜΕ στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας  και η έκδοση ή µη 

πιστοποιητικού διαφάνειας (άρθρο 4 του Ν.3021/2002). 

 

Εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία που αφορούν το σύνολο των εταιρειών που έχουν 

υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, προβλέπονται στο Π.∆.310/96, το Ν.2644/98 και 

το Ν.33021/02 ειδικότερα στοιχεία για κάθε είδος επιχείρησης. Για παράδειγµα, οι 

τηλεοπτικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν επίσης αναλυτική κατάσταση των 

µετόχων τους µέχρι φυσικού προσώπου (εκτός εάν πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες 

του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.2328/95). Η κατάσταση αυτή πρέπει να υποβάλεται κάθε 

φορά που µεταβιβάζονται µετοχές  της εταιρείας. Οι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο 

εταιρείες πρέπει να υποβάλουν µετοχολόγιο µία φορά το µήνα και εντός των πρώτων 

πέντε ηµερών εκάστου µηνός. Οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στο 

Τµήµα ∆ιαφάνειας επίσηµα αντίγραφα όλων των πράξεων που ορίζονται στο άρθρο 1 

παρ.13 του Ν. 2328/95, αντίγραφο του ισολογισµού τους, πλήρη κατάλογο 

εργαζοµένων, επαρκή οικονοµικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 

δηµιουργείται συγκέντρωση ελέγχου περισσοτέρων τηλεοπτικών σταθµών σε 

ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, εφόσον στο µετοχικό τους κεφάλαιο συµµετέχει 

αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία. Για τους µετόχους των εταιρειών αυτών πρέπει να 

υποβάλονται τα ακόλουθα στοιχεία: αντίγραφο της δηλώσεως των άρθρων 24 και 25 

του Ν.2429/96, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται οι συγγενείς εξ αίµατος 

και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απεριορίστως και εκ πλαγίου µέχρι τετάρτου 

βαθµού, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό 

τους κανένα από τα προβλεπόµενα στο νόµο ασυµβίβαστα, υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν σε πάνω από δυο κατηγορίες µέσων 

ενηµέρωσης, επαρκή οικονοµικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική 

τους αυτοτέλεια έναντι συγγενικών προσώπων που συµµετέχουν στο ίδιο ή σε 

παρόµοιο µέσο. 
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Η εγγραφή των εταιρειών στο Τµήµα ∆ιαφάνειας και η υποβολή των προβλεπόµενων 

στο νόµο στοιχείων γίνεται µε δική τους πρωτοβουλία. Σηµειώνεται ωστόσο, ότι καθ’ 

όσον αφορά τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις, προϋπόθεση για την 

χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκποµπής είναι η προηγούµενη εγγραφή τους στο 

οικείο Μητρώο του Τµήµατος.  

 

2. Στελέχωση 

Στο Τµήµα απασχολούνται τέσσερις ειδικοί επιστήµονες (δύο νοµικοί και δύο 

οικονοµολόγοι) και τρεις µόνιµοι υπάλληλοι του δηµοσίου. Απασχολείται επίσης µία 

δικηγόρος µε σύµβαση έργου και µία ασκουµένη δικηγόρος µε αντικείµενο την 

υποβοήθηση του έργου των ειδικών επιστηµόνων-νοµικών του εν λόγω Τµήµατος. 

  

Σύµφωνα µε το νέο οργανόγραµµα του ΕΣΡ, προβλέπεται η απασχόληση στο Τµήµα 

έως οκτώ (8) διοικητικών υπαλλήλων, τριών (3) ειδικών επιστηµόνων-νοµικών και 

τριών (3) ειδικών επιστηµόνων-οικονοµολόγων. Ωστόσο, µέχρι τη µεταφορά του ΕΣΡ 

σε νέα γραφεία δεν είναι δυνατόν να γίνουν προσλήψεις λόγω ελλείψεως χώρου. 

  

3. Υποδοµή 

Ο υφιστάµενος τεχνικός εξοπλισµός του Τµήµατος ∆ιαφάνειας, παρ’ όλες τις 

βελτιώσεις που έγιναν εντός του 2002, είναι ανεπαρκής. Βασικό µειονέκτηµα 

αποτελεί η έλλειψη µηχανογραφικού συστήµατος καταγραφής των στοιχείων των 

εταιρειών που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ. Η 

ανάπτυξη κατάλληλης βάσης δεδοµένων κρίνεται απαραίτητη λόγω της πληθώρας 

των προς καταχώριση στοιχείων των υπόχρεων εταιρειών. Περαιτέρω, θα πρέπει να 

βελτιωθεί και το υπάρχον σύστηµα καταχώρισης των στοιχείων που υποβάλλονται σε 

έντυπη µορφή και τα οποία είτε αφορούν τις εγγεγραµµένες στο µητρώο εταιρείες 

είτε υποβάλλονται στο πλαίσιο διασταύρωσης στοιχείων για την έκδοση 

πιστοποιητικού του άρθρου 4 του Ν.3021/02. 

  

Η συµµετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» αναµένεται να λύσει τα σηµαντικότερα από τα υφιστάµενα 

προβλήµατα υποδοµής του Τµήµατος ∆ιαφάνειας. 
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4. ∆ραστηριότητες του Τµήµατος ∆ιαφάνειας 

Η καταχώριση των στοιχείων των επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο 

Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ προχωρά µε αργούς ρυθµούς λόγω του όγκου των 

πληροφοριών που πρέπει να καταχωρηθούν, ιδίως µετά την διεύρυνση της έννοιας 

του µέσου ενηµέρωσης, της έλλειψης της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής και της 

ανεπαρκούς στελέχωσης της Γραµµατείας του Τµήµατος που αναλώνεται στις 

διαδικασίες έκδοσης των πιστοποιητικών διαφάνειας, αρµοδιότητα στην οποία έχει 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από το Συµβούλιο δεδοµένου ότι από αυτή εξαρτάται η 

σύναψη έγκυρων δηµοσίων συµβάσεων.  

  

Στο πλαίσιο των ελέγχων του άρθρου 4 του Ν. 3021/02 (και πριν τη θέση σε ισχύ του 

νόµου αυτού στο πλαίσιο του άρθρου 10 του Π.∆/τος 310/96) το ΕΣΡ διασταύρωσε 

τα στοιχεία πληθώρας επιχειρήσεων στις οποίες είχαν κατακυρωθεί δηµόσιοι 

διαγωνισµοί µε εκείνα των εταιρειών ΜΜΕ που έχουν µέχρι σήµερα καταχωρηθεί 

στο Μητρώο του Τµήµατος. Εξέδωσε απορριπτικές πράξεις στις περιπτώσεις που 

διαπιστώθηκε η συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

του Ν.3021/02 (και πριν από αυτόν του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν.2328/1995) και έχει 

προβεί σε νοµικούς και κυρίως οικονοµικούς ελέγχους οσάκις διαπιστώθηκε η 

συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3021/02.  

 

Κατά το έτος 2002, το Τµήµα ∆ιαφάνειας εξέδωσε 1801 πιστοποιητικά διαφάνειας 

και  78 απορριπτικές πράξεις.  

 

Η χορήγηση αδειών θα συµβάλλει ουσιαστικά στην καταγραφή όσων 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΜΜΕ, θα αποσαφηνίσει το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο 

και θα καταστήσει την εποπτεία και τον έλεγχο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

εταιρειών αποτελεσµατικότερο.  

 

5. Εφαρµογή του Ν. 3021/02 

Εις εκτέλεση του άρθρου 14 παρ. 9 του Συντάγµατος εκδόθηκε ο Ν.3021/02, ο οποίος 

διεύρυνε την έννοια του µέσου ενηµέρωσης συµπεριλαµβάνοντας επιχειρήσεις που 

παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικού – ενηµερωτικού περιεχοµένου µέσω του 

διαδικτύου αλλά και το σύνολο των εκδοτικών και εκτυπωτικών επιχειρήσεων 
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(ακόµα και αυτές που εκδίδουν επιστηµονικά περιοδικά ή περιοδικά στο πλαίσιο 

άλλης δραστηριότητάς τους).  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νέου νόµου, πριν την κατάρτιση κάθε δηµόσιας 

συµβάσεως, δηλαδή κάθε συµβάσεως η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ, 

ο φορέας που έχει διενεργήσει τον διαγωνισµό πρέπει να διασταυρώσει τα στοιχεία 

των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 µε εκείνα των προσώπων που 

συµµετέχουν σε µέσα ενηµέρωσης και τηρούνται στο Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης. Η διασταύρωση διενεργείται από το Τµήµα ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ 

το οποίο οφείλει να εκδώσει εντός των νοµίµων προθεσµιών είτε πιστοποιητικό είτε 

απορριπτική πράξη. Η υπαίτια παράλειψη εκδόσεως της οριζόµενης στο νόµο 

πράξεως επισύρει τις προβλεπόµενες στο άρθρο 5 παρ. 9 ποινικές κυρώσεις. Η 

δηµόσια σύµβαση που καταρτίζεται χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 

του άρθρου 4, χωρίς δηλαδή να υποβληθεί το ειδικό έγγραφο από την αναθέτουσα 

αρχή στο ΕΣΡ για τη διασταύρωση των στοιχείων των βασικών µετόχων, των µελών 

του ∆Σ και των διευθυντικών στελεχών της αναδόχου εταιρείας, θεωρείται άκυρη  

(άρθρο 4 παρ. 9). 

  

Η εφαρµογή του νέου νόµου δηµιούργησε πληθώρα προβληµάτων στις αναθέτουσες 

αρχές, πολλές από τις οποίες ουδέποτε στο παρελθόν είχαν ζητήσει την έκδοση 

πιστοποιητικού διαφάνειας κυρίως λόγω του ποσού των συµβάσεων που κατήρτιζαν. 

Η θέσπιση της υποχρέωσης διασταύρωσης στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ως 

άνω νόµου για κάθε σύµβαση η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 250.000 

ευρώ, διεύρυνε τον κύκλο των δηµοσίων φορέων που αποστέλλουν στοιχεία προς 

διασταύρωση και, κατά συνέπεια, αύξησε σηµαντικά το έργο του ΕΣΡ. Το ΕΣΡ 

προκειµένου να διευκολύνει τις αναθέτουσες αρχές εξέδωσε την υπ’ αριθ. 4 Οδηγία 

µε την οποία έδωσε οδηγίες για τη σύνταξη του Ειδικού Εγγράφου που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 του νόµου. Παράλληλα, µέλη και ειδικοί επιστήµονες του ΕΣΡ 

συναντήθηκαν µε εκπροσώπους δηµοσίων φορέων, οσάκις τους ζητήθηκε, 

προκειµένου να παράσχουν την γνώµη τους σε ζητήµατα που ανέκυπταν από την 

εφαρµογή του νόµου. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι 

αναθέτουσες αρχές ήταν η αδυναµία α) ασκήσεως νοµικού ελέγχου στις αναδόχους 

εταιρείες προκειµένου να προσδιορίσουν τους βασικούς τους µετόχους και να τους 

κατονοµάσουν στο ειδικό έγγραφο που αποστέλλουν στο ΕΣΡ και β) προσδιορισµού 
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της αξίας της συµβάσεως οσάκις ο διαγωνισµός αφορούσε την προµήθεια υλικού από 

περισσότερους προµηθευτές. Προβληµατισµό δηµιούργησε επίσης, η συµµετοχή 

αλλοδαπών εταιρειών σε δηµόσιους διαγωνισµούς παρά τις σαφείς διατάξεις των 

σχετικών νόµων και Π.∆/των που εξαιρούσαν τις εταιρείες αυτές από την υποχρέωση 

υποβολής στοιχείων των µετόχων τους στις αναθέτουσες αρχές. 

  

Κατά την εξάµηνη εφαρµογή του νόµου, το ΕΣΡ διεπίστωσε αδυναµία εκδόσεως 

πιστοποιητικού ή αρνητικής πράξεως, εντός της προβλεποµένης νοµίµου προθεσµίας 

από το άρθρο 3 παρ.2, στις περιπτώσεις που απαιτείται η άσκηση νοµικού και 

οικονοµικού ελέγχου, δηλαδή οσάκις διαπιστώνεται η συµµετοχή σε επιχείρηση 

µέσων ενηµέρωσης συγγενικών προσώπων των βασικών µετόχων ή των µελών του 

∆Σ ή των διευθυντικών στελεχών της αναδόχου εταιρείας. Η καθυστέρηση ως προς 

την έκδοση της σχετικής πράξεως οφείλεται στο ότι το προβλεπόµενο στο άρθρο 4 

παρ. 2 χρονικό διάστηµα των 10 (+10) ηµερών ή των 5 (+5) δεν επαρκεί για τη 

διάγνωση του ασυµβίβαστου, τη συγκέντρωση και υποβολή των αναγκαίων 

οικονοµικών, κυρίως, στοιχείων από τους ελεγχόµενους και την εν συνεχεία 

επεξεργασία τους από τους ειδικούς επιστήµονες του Συµβουλίου. 

  

Εξ άλλου, πληθώρα ζητηµάτων δηµιουργήθηκαν σε σχέση µε το είδος του ελέγχου 

που έπρεπε να ασκήσει το ΕΣΡ στις περιπτώσεις που διαπιστώνονταν συµµετοχή 

συγγενικών προσώπων στην επιχείρηση που καταρτίζει δηµόσιες συµβάσεις και στην  

επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης. Ειδικότερα, η παράγραφος 2 του άρθρου 3 ορίζει ότι 

«Η ασυµβίβαστη ιδιότητα του παρόντος άρθρου συντρέχει και στην περίπτωση που 

ιδιοκτήτης, βασικός µέτοχος …. επιχείρησης που καταρτίζει δηµόσιες συµβάσεις είναι 

σύζυγος, συγγενής … ο οποίος δεν µπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει οικονοµική 

αυτοτέλεια σε σχέση µε ιδιοκτήτη, εταίρο, βασικό µέτοχο … επιχείρησης µέσων 

ενηµέρωσης καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες κατέχονται 

από παρένθετο πρόσωπο». Σύµφωνα µε τη γραµµατική διατύπωση της 

προαναφερόµενης διατάξεως η ιδιότητα του «οικονοµικά αυτοτελούς» πρέπει να 

συντρέχει στο πρόσωπο του εταίρου ή βασικού µετόχου της επιχείρησης που 

καταρτίζει τη δηµόσια σύµβαση και όχι αντιστρόφως. ∆εν θα έπρεπε να εξετάζεται 

δηλαδή η οικονοµική αυτοτέλεια του βασικού µετόχου στις επιχειρήσεις µέσων 

ενηµέρωσης. Το ΕΣΡ, θεωρώντας ότι ερµηνεύει το νόµο σύµφωνα µε το σκοπό του, 

έκρινε ότι τα συγγενικά πρόσωπα πρέπει να είναι οικονοµικά αυτοτελή έναντι 
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αλλήλων και για το λόγο αυτό ελέγχει αµφίδροµα την ύπαρξη οικονοµικής 

αυτοτέλειας. 

 

Ως οικονοµικά αυτοτελής κρίνεται αυτός που κατά το χρόνο του ελέγχου είναι 

οικονοµικά ανεξάρτητος. Το ΕΣΡ προκειµένου να διαγνώσει την οικονοµική 

αυτοτέλεια ενός προσώπου εν σχέσει µε την συµµετοχή του σε ορισµένη εταιρεία 

προβαίνει σε οικονοµικό έλεγχο προέλευσης των χρηµάτων που δαπάνησε για την 

συµµετοχή του σε αυτή. 

 

 

ΙV. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων συστήθηκε το πρώτον µε το άρθρο 8 παρ. 1 του 

Π.∆/τος 213/95 ως Τµήµα Ραδιοτηλεοπτικών Εκποµπών και µετονοµάστηκε σε 

Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων µε το άρθρο 7 παρ. 2γ του Ν. 2863/2000. 

 

1. Αρµοδιότητες 

Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος συγκαταλέγονται η άσκηση των απαραίτητων 

εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχοµένων ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και η εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Π.∆/τος 100/2000. 

 

Ειδικότερα: 

Το  Τµήµα παρακολουθεί και καταγράφει, κατ’ εντολή του Συµβουλίου,  τηλεοπτικές 

και ραδιοφωνικές εκποµπές προκειµενου να διαπιστώσει την τήρηση των διατάξεων 

και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν το περιεχοµενο των προγραµµάτων και 

ειδικότερα αυτών που διέπουν την τήρηση της αρχής της πολυφωνίας, την προστασία 

των ανηλίκων και εν γένει της παιδικής ηλικίας, τον σεβασµό του ανθρώπου και της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τον σεβασµό του τεκµηρίου αθωότητας. Παρακολουθεί και 

καταγράφει επίσης την µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων προκειµένου να 

διαπιστώσει τυχόν υπέρβαση του οριζόµενου στο νόµο διαφηµιστικού χρόνου καθώς 

και την τήρηση των κανόνων που αφορούν την διαφήµιση και ιδίως αυτή των 

παιδικών παιχνιδιών, την διαφήµιση προϊόντων καπνού και οινοπνευµατωδών ποτών.   
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2. Στελέχωση 

Στο Τµήµα απασχολούνται τέσσερεις ειδικοί επιστήµονες-νοµικοί και µία ειδική 

επιστήµονας, ειδικευµένη στη διαφηµιστική αγορά. Απασχολούνται επίσης τέσσερις 

διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε την παρακολούθηση και την 

καταγραφή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων. 

 

3. Υποδοµή 

Το Τµήµα διαθέτει 16 συσκευές τηλεόρασης και 31 βίντεο για την καταγραφή των 

τηλεοπτικών προγραµµάτων. ∆ιαθέτει επίσης 10 συσκευές (8 δέκτες, 1 κασετόφωνο 

και ένας επιλογέας) για την παρακολούθηση και καταγραφή των εκποµπών των 

ραδιοφωνικών σταθµών που λειτουργούν στο νοµό Αττικής. 

 

4. ∆ραστηριότητες 

Καταγραφή προγραµµάτων και διαφηµίσεων 

Το Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων, παρά τα περιορισµένα τεχνικά µέσα που 

διαθέτει και την έλλειψη προσωπικού, πραγµατοποίησε κατά το έτος 2002 

ικανοποιητικό αριθµό καταγραφής εκποµπών. 

 

H καταγραφή έγινε τόσο µε πρωτοβουλία του Συµβουλίου όσο και µετά από 

καταγγελίες πολιτών και αφορούσε κατά κύριο λόγο προγράµµατα που κατά την 

κρίση του ενείχαν κινδύνους για την παραβίαση της νοµοθεσίας για την προστασία 

των ανηλίκων, του τεκµηρίου αθωότητας, για την ποιότητα των προγραµµάτων, την 

πολιτική πολυφωνία, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, τα ανώτατα όρια του 

διαφηµιστικού χρόνου, την µετάδοση συγκεκαλυµµένων διαφηµίσεων ή άλλων 

µορφών αθέµιτης διαφήµισης, κ.ά. 

 

Εισηγήσεις προς την ολοµέλεια 

Με αφορµή τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν από πολίτες αλλά και τις καταγραφές 

που έγιναν µε πρωτοβουλία του Συµβουλίου, οι ειδικοί επιστήµονες που 

απασχολούνται στο Τµήµα, υπέβαλαν  εισηγήσεις προς το αρµόδιο κλιµάκιο του ΕΣΡ 

και την ολοµέλεια για θέµατα που απασχόλησαν το Συµβούλιο και αφορούν την 

τήρηση νοµοθεσίας που διέπει το πρόγραµµα και την διαφήµιση υπηρεσιών και 

προϊόντων.  Επί τη βάσει των εισηγήσεων αυτών εξεδόθησαν 49 αποφάσεις εκ των 
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οποίων οι 10 αφορούσαν την παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και 39 την 

παραβίαση της νοµοθεσίας και των κανόνων δεοντολογίας για την προστασία της 

προσωπικότητας, τον σεβασµό του τεκµηρίου αθωότητας, τη χρήση κρυφής κάµερας, 

την προστασία των ανηλίκων και την ποιότητα του προγράµµατος.  

 

 

V. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΚΑI ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης ιδρύθηκε το πρώτον ως 

Γραµµατεία του ΕΣΡ δυνάµει του Π.∆/τος 213/95 και µετοµάστηκε δυνάµει του 

άρθρου 7 παρ. 2δ του Ν. 2328/2000.  

 

1. Αρµοδιότητες  

Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος συγκαταλέγονται η εκτέλεση απαραίτητων 

εργασιών για την εύρυθµη λειτουργία του Συµβουλίου, η τεχνική υποστήριξη των 

υπηρεσιών του, η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισµού, η υπηρεσιακή και 

µισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού. 

 

2. Στελέχωση 

Στο Τµήµα απασχολούνται συνολικά 7 διοικητικοί υπάλληλοι και τρεις ειδικοί 

επιστήµονες εκ των οποίων οι δύο είναι επιφορτισµένοι µε την τεχνικοί υποστήριξη 

του Συµβουλίου και την κατάρτιση προγραµµάτων Η/Υ και βάσεων, που είναι 

αναγκαίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Το τµήµα επικουρείται κατά 

καιρούς και από τους ειδικούς επιστήµονες οικονοµολόγους που απασχολούνται σε 

άλλα τµήµατα του Συµβουλίου ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού, την τήρηση των αδειών και την εν γένει παρακολούθηση της 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, την παρακολούθηση του προγράµµατος 

µισθοδοσίας των υπαλλήλων. 

 

Με τον προαναφερόµενο νόµο συστήθηκε επίσης µία θέση ∆ιευθυντού, ο οποίος 

επιλέγεται και τοποθετείται µε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του Ν.2683/99, 

για τον συντονισµό του διοικητικού έργου των τµηµάτων. 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των υπαλλήλων που απασχολούνται  µε την 

υπό στενή έννοια γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου και των µελών του είναι 

ανεπαρκής. Η έλλειψη οργάνωσης και εξειδικευµένου προσωπικού καθιστά την 

λειτουργία του Συµβουλίου και τον εν γένει συντονισµό των εργασιών των Τµηµάτων 

δυσχερέστατο. 

 

3. Υποδοµή 

Η τεχνική υποστήριξη του Συµβουλίου εξυπηρετείται από 3 κεντρικούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (servers), 34 προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

συνδεδεµένους σε δίκτυο, 18 εκτυπωτές laser, 3 εκτυπωτές έγχυσης µελάνης (inkjet) 

και έναν εκτυπωτή µήτρας (Dot matrix printer). 

 

4. ∆ραστηριότητες 

4.1. Εργασίες µηχανοργάνωσης και υποστήριξης εξοπλισµού 

Οι δραστηριότητες της Μηχανογράφησης του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2002 εστιάστηκαν 

αφ’ ενός στην συντήρηση, επέκταση και αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών (1η 

οµάδα εργασιών) αφ’ ετέρου στην περαιτέρω ανάπτυξη µηχανογραφικών εφαρµογών 

(2η οµάδα εργασιών). Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης η ανάλωση σηµαντικού χρόνου 

στην διεκπεραίωση θεµάτων διοικητικής φύσεως (3η οµάδα εργασιών).  

 

4. 1. 1.  Συντήρηση, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών 

Η απρόσκοπτη λειτουργία των ψηφιακών υποδοµών του Ε.Σ.Ρ. απαίτησε την 

παρακολούθηση της καλής λειτουργία τόσο του δικτύου δεδοµένων/φωνής όσο και 

του δικτύου προσωπικών υπολογιστών και κεντρικών µονάδων. Αυτό είχε ως 

συνέπεια πέραν της διόρθωσης και της επιστασίας διόρθωσης, όπου απαιτήθηκε 

αντικατάσταση υλικού συσκευής, των αναµενοµένων βλαβών, τη συστηµατική 

παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε τρόπο ώστε να διατηρηθεί η 

επιβεβληµένη τεχνολογική επικαιροποίηση των υποδοµών του Ε.Σ.Ρ. 

 

Στα πλαίσια της τεχνολογικής αναβάθµισης των υποδοµών και µετά από την 

παρακολούθηση αντίστοιχης εκπαίδευσης, άρχισε σταδιακά η εγκατάσταση στους 

προσωπικούς υπολογιστές του Ε.Σ.Ρ. της πλατφόρµας Microsoft Windows XP ενώ 

παράλληλα και µετά από την απαραίτητη έρευνα αγοράς πραγµατοποιήθηκε η 
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προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού υλικού για τις ανάγκες της µισθοδοσίας 

και του Τµήµατος Καταγραφής Ραδιοφωνικών Εκποµπών. 

 

4. 1. 2. Μηχανογραφικές εφαρµογές 

Στον τοµέα των µηχανογραφικών εφαρµογών αναζητήθηκε αντίστοιχο λογισµικό για 

την κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών της µισθοδοσίας.  

 

Στα πλαίσια των µηχανογραφικών εφαρµογών εντάχθηκε η επεξεργασία των 

λειτουργικοτήτων που καλύπτει το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης 

Αποφάσεων Ε.Σ.Ρ.  Μετά την καταγραφή των λειτουργικοτήτων ακολούθησε η 

προµήθεια και η εγκατάστασή του και µετά ταύτη η πιλοτική/δοκιµαστική λειτουργία 

του µε ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού της µηχανογράφησης. 

Η ανάπτυξη εφαρµογών εντός του Ε.Σ.Ρ. είχε δύο τοµείς: α)τη µηχανογραφική 

υποστήριξη του Τµήµατος ∆ιαφάνειας και β)την ολοκλήρωση του συστήµατος 

µηχανογραφικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισµού του Ε.Σ.Ρ. 

 

Οι εργασίες για το σύστηµα µηχανογραφικής παρακολούθησης της υλοποίησης του 

προϋπολογισµού του Ε.Σ.Ρ. ολοκληρώθηκαν και µετά την ενηµέρωση και 

εκπαίδευση του αρµοδίου προσωπικού. Ο προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους θα 

υλοποιηθεί µηχανογραφικά. 

 

4. 2. Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού 

Οι ειδικοί επιστήµονες – οικονοµολόγοι επιφορτίστηκαν µε την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού του έτους 2003. Συγκεκριµένα, τον Μάιο 2002 καταρτίστηκε σχέδιο 

προϋπολογισµού έτους 2003 χωρίς µηχανογραφική υποστήριξη αφού το υφιστάµενο 

ηλεκτρονικό πρόγραµµα δεν µπορούσε να καλύψει τις νέες προδιαγραφές και 

απαιτήσεις σύνταξης του προϋπολογισµού.  

 

Εντός του ιδίου έτους ελέγχθηκαν και τροποποιήθηκαν τα δεδοµένα του υπό 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης του προϋπολογισµού, 

επεκτάθηκε η χρήση του και αυξήθηκε η λειτουργικότητα του. Το πρόγραµµα 

αναµένεται να χρησιµοποιηθεί στην διαχείριση του οικονοµικού έτους 2003.  
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4. 3. Παρακολούθηση της υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάστασης των 

απασχολούµενων στο ΕΣΡ 

Τον Φεβρουάριο 2002 εφαρµόστηκε το ηλεκτρονικό πρόγραµµα µισθοδοσίας του 

προσωπικού βάσει των συµβάσεών του, των διατάξεων του ΙΚΑ και της φορολογικής 

νοµοθεσίας. Επίσης, αναπτύχθηκε σύστηµα για την ηλεκτρονική τήρηση των αδειών 

του προσωπικού (κανονικών, λοχείας, κλπ).  

 

4. 4. ∆ιαχείριση προστίµων 

Από τον διορισµό του νέου συµβουλίου (Ιούνιος 2002) περιήλθε στην ευθύνη του 

Ε.Σ.Ρ. η ενηµέρωση των αρµοδίων οικονοµικών υπηρεσιών σχετικά µε το ύψος των 

χρηµατικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθµούς. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκαν οι οικονοµικές υπηρεσίες του Συµβουλίου 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές. 

 

 

VΙ.  EΓΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  

Η Ειδική Επιτροπή Κοινωνικών Μηνυµάτων του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, λειτουργούσα κατ’ εφαρµογή της Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης  (υπ’ 

αριθ.: ΑΠ. 24/1, αρ. φύλλου 11 της 15/1/97, τεύχος 2), εξέδωσε κατά τη διάρκεια του 

έτους 2002, συνολικά διακόσιες οκτώ (208) εγκριτικές αποφάσεις που αφορούν τη 

δωρεάν µετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού 

περιεχοµένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, δηµόσιους και 

ιδιωτικούς. 

 

Σηµειώνεται ότι ως  µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου του άρθρου 3, παρ.21 του Ν. 

2328/1995 θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέµατα που 

αφορούν σε: 

 

Α) Πρόσληψη ασθενειών, ατυχηµάτων ή παθήσεων που οφείλονται σε υπερβολική 

χρήση πάσης φύσεως αγαθών (ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευµατωδών, καπνού κ.ά.) ή 

σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέµατα υγιεινής διαβίωσης και διατροφής. 
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Β) Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προστασία του 

καταναλωτή, ενίσχυση της αιµοδοσίας, προαγωγή της οδικής αφάλειας, λειτουργία 

θεσµών δηµοκρατικού πολιτεύµατος και άλλα συναφή θέµατα.  

Γ) Ανάγκες και απαραίτητα µέτρα προαγωγής της προστασίας, πρόνοιας και 

διευκόλυνσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των οµάδων πληθυσµού που χρήζουν 

κοινωνικής προστασίας. (ΦΕΚ Β/15.01.97) 

 

 
VII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι µέλος δύο ευρωπαϊκών φορέων που 

απαρτίζονται από τις ρυθµιστικές αρχές του ευρωπαϊκού ραδιοτηλεοπτικού τοµέα και 

παρακολουθεί 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 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. 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί και η εκπροσώπηση του ΕΣΡ στην Εθνική Επιτροπή 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, από τα µέλη κ. Ίριδα Αυδή-Καλκάνη και κ. Εύη 

∆εµίρη.  

 

Α. Συµµετοχή σε διοργανώσεις συναρµόδιων φορέων σε διεθνές επίπεδο 

1. Στην 15η Συνάντηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (EPRA), 

που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 16 έως τις 17 Μαίου 2002. Στην εν 

λόγω διάσκεψη, µε θέµα «τις εξελίξεις στην ψηφιακή επίγεια τηλεόραση» και «τη 

διασυνοριακή εκποµπή τηλεοπτικών προγραµµάτων και διαφηµίσεων», το Συµβούλιο  

εκπροσώπησαν το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης και ο ειδικός επιστήµονας-

νοµικός, Αντώνιος Κεχρής. 

2.  Στα πλαίσια των υπηρεσιακών συναντήσεων του Ε.Σ.Ρ. µε διεθνείς συναρµόδιους 

φορείς, ο Αντιπρόεδρος, ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και ο ειδικός επιστήµονας-
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νοµικός, Νικόλαος Αγγελής, πραγµατοποίησαν, στις 2 ∆εκεµβρίου 2002, 

επίσκεψη στο CSA (Conseil Superieur de l´ Audiovisuel), το αντίστοιχο 

Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Γαλλίας,. 

 

Β. Υπηρεσιακές συναντήσεις διακρατικού ενδιαφέροντος 

Κατά τη διάρκεια του 2002, το ΕΣΡ συµµετείχε στις διασκέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που πραγµατοποιήθηκαν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στις Βρυξέλλες, 

µε αντικείµενο την πορεία εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας «Τηλεόραση Χωρίς 

Σύνορα» και τις σχετικές προτάσεις για την αναθεώρησή της. Συγκεκριµένα, έλαβαν 

χώρα οι ακόλουθες συναντήσεις: 

1. Ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε θέµα «Η εξέλιξη των νέων τεχνικών 

διαφήµισης». Στο Σεµινάριο αυτό, που πραγµατοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 

2002, συµµετείχαν το τακτικό µέλος, Νικόλαος Καϊµάκης και η ειδική 

επιστήµονας-ειδικευµένη στη διαφηµιστική αγορά, Ιωάννα Λάκκα. 

2. Ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διοργανώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 

2002 και είχε ως θέµα «την παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών και τις 

διαπραγµατεύσεις σε σχέση µε τη διεθνή σύµβαση GATS/WO».Το Συµβούλιο 

εκπροσώπησε ο ειδικός επιστήµονας-νοµικός, Αντώνιος Κεχρής. 

3. Ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις  18 Φεβρουαρίου 2002, µε θέµα 

«την αξιολόγηση της επίδρασης του ρυθµιστικού πλαισίου αναφορικά µε την 

παραγωγή και διανοµή τηλεοπτικών προγραµµάτων στον ευρωπαϊκό 

ραδιοτηλεοπτικό χώρο». Το Συµβούλιο εκπροσώπησαν το τακτικό µέλος, 

Νικόλαος Καϊµάκης και η ειδική επιστήµονας-ερευνήτρια ραδιοτηλεοπτικής 

αγοράς, Αγγελική Φλυντζάνη. 

 

Γ. Συνέδρια 
 

1. Στις αρχές του 2002 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρότεινε και 

διοργάνωσε δηµόσια διαβούλευση µε θέµα «Η Αναβάθµιση των ∆ελτίων 

Ειδήσεων των Ραδιοτηλεοπτικών Σταθµών». Στη διηµερίδα που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, 

συµµετείχαν εκπρόσωποι πολιτικών φορέων, Μ.Μ.Ε., κοινωνικών θεσµών και 

οργανώσεων καθώς και µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας.  
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2. Σεµινάριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (European 

Institute of Public Administration-E.I.P.A.), που έλαβε χώρα στο Μάαστριχτ, 

από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2002. Στο σεµινάριο αυτό, µε θέµα «Ποιος 

φοβάται την ευρωπαϊκή ενηµέρωση;» συµµετείχαν οι ειδικοί επιστήµονες 

νοµικοί, Παρασκευή Καρατζόγλου και Νικόλαος Αγγελής. 

3. Στο 10ο Πανελλήνιο ∆ηµοσιογραφικό Συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε στη 

Σαµοθράκη από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου 2002, συµµετείχε ως οµιλητής ο 

δηµοσιογράφος και µέλος του Συµβουλίου, Ξενοφώντας Ροδόλφος Μορώνης, 

µε εισήγηση σχετικά µε «Το νέο τοπίο στα ΜΜΕ». 

4. Επιστηµονική διηµερίδα, µε αντικείµενο «Ποινική δίκη και ΜΜΕ», που 

διοργάνωσε η Ένωση Εισαγγελέων και η Εταιρεία Ποινικού ∆ικαίου, στην 

Αθήνα, στις 29 Σεπτεµβρίου 2002. Στην εκδήλωση, στην οποία συµµετείχε ως 

οµιλητής ο καθηγητής και µέλος του Συµβουλίου, Αργύρης Καρράς,  

συµµετείχε επίσης και παρενέβη ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ., Ιωάννης 

Λασκαρίδης. 

5. 16η ∆ιεθνής Έκθεση Πληροφορικής HELEXPO που πραγµατοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2002. Σε αυτή την έκθεση καθώς 

και στο 8ο Συνέδριο Εφαρµογών Πληροφορικής, που διοργανώθηκε στα 

πλαίσια της HELEXPO, συµµετείχε ο ειδικός επιστήµονας του Ε.Σ.Ρ.-

ειδικευµένος στην ανάπτυξη συστηµάτων µηχανοργάνωσης, Γεώργιος 

Καπετάνιος.  

6. Ηµερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

∆ικαίου στη Θεσσαλονίκη, στις 29 Οκτωβρίου 2002. Στην εκδήλωση µε θέµα 

«Η ‘Ανεξαρτησία’ των Ανεξάρτητων Αρχών – Σύνθεση, ∆οµή, Αρµοδιότητες, 

Λειτουργία, Έλεγχος, Λογοδοσία», συµµετείχε ως εισηγητής ο Πρόεδρος του 

Ε.Σ.Ρ., Ιωάννης Λασκαρίδης. 

7. Εκδήλωση µε θέµα «Πολιτική, ∆ίκαιο, Κοινωνία και Μ.Μ.Ε.: Σχέσεις 

ανισορροπίας;»,που πραγµατοποίησε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στις 

14 Νοεµβρίου 2002. Στη συζήτηση παρενέβη µε εισήγησή του ο Πρόεδρος 

του Ε.Σ.Ρ., Ιωάννης Λασκαρίδης. 

8. ∆ιεθνές Συνέδριο, µε θέµα  «Η Ποιότητα στην Τηλεόραση» που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 28 έως 30 Νοεµβρίου 2002, υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε συνεργασία µε τα Τµήµατα 

Επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του 
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Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πάντειου 

Πανεπιστηµίου. Στο εν λόγω Συνέδριο, το Συµβούλιο εκπροσώπησε το µέλος 

και καθηγητής Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Ιωάννης 

Παπακώστας, που συµµετείχε ως οµιλητής στην ενότητα µε θέµα «Ποιότητα 

και Θεσµοί». 

9. Εκδήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) 

και του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΜΜΕ) 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε αντικείµενο την παρουσίαση της έρευνας 

«Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ελληνικά Τηλεοπτικά ∆ελτία Ειδήσεων». Στην 

εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 5 ∆εκεµβρίου 2002, 

συµµετείχε ως οµιλήτρια το µέλος του ΕΣΡ και δηµοσιογράφος, Εύη ∆εµίρη. 

 

 

VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Το ΕΣΡ ελέγχεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την Βουλή (άρθρο 

101Α  παρ. 3 του Συντάγµατος). Εξ άλλου, ο Πρόεδρος του ΕΣΡ οφείλει να 

ενηµέρωνει τις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής σχετικά µε την λειτουργία του 

Συµβουλίου οσάκις του ζητηθεί (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 2863/95). 

 

Στο πλαίσιο ασκήσεως του προαναφερόµενου ελέγχου, ο τέως Πρόεδρος του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Βασίλειος Λαµπρίδης εµφανίστηκε ενώπιον της 

Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, στη συνεδρίαση 

της 28ης Φεβρουαρίου 2002, κατά την οποία ενηµέρωσε τα µέλη της για τις τρέχουσες 

δραστηριότητες του Συµβουλίου. 

 

Επίσης, στα πλαίσια εργασιών της ίδιας επιτροπής, ο νέος Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ., 

Ιωάννης Λασκαρίδης προσήλθε στη συνεδρίαση της 20ης Νοεµβρίου 2002 και 

ενηµέρωσε την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας για θέµατα 

αρµοδιοτήτων του. 

 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. προσκλήθηκε σε ακρόαση και συµµετείχε στη 

συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας, που 

πραγµατοποιήθηκε τη 16η ∆εκεµβρίου 2002. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Οι κατά το άρθρο 15 παρ.2 του Συντάγµατος και το άρθρο 4 παρ. 3,4 και 

εις εκτέλεση του άρθρου 14 παρ.9 εδαφ. δ αυτού εκδοθέντος Ν.3021/2002, 

αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. είναι τρεις: α) η έκδοση αδειών λειτουργίας 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, β) ο έλεγχος της ποιοτικής 

στάθµης των προγραµµάτων αυτών και γ) η έκδοση πιστοποιητικών 

διαφάνειας ή απορριπτικών πράξεων. Για την εκπλήρωση αυτών των 

αρµοδιοτήτων απαιτείται α) συγκεκριµένο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, β) 

αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή και γ) επαρκές προσωπικό. Ουδεµία των 

προϋποθέσεων υφίσταται. 

 

α) Μόνον οι τριάντα πέντε (35) ραδιοφωνικοί σταθµοί του Νοµού Αττικής 

λειτουργούν µε νόµιµη άδεια ενώ ραδιοφωνικοί σταθµοί απροσδιόριστου 

αριθµού θεωρούνται, κατά το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.2778/1999, νοµίµως 

λειτουργούντες εφόσον λειτουργούσαν την 1 Νοεµβρίου 1999. Οι τρεις 

δηµόσιοι τηλεοπτικοί σταθµοί της ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3 λειτουργούν δυνάµει 

του άρθρου 1 του Ν.1730/1987 ενώ οι δώδεκα (12) ιδιωτικοί τηλεοπτικοί 

σταθµοί MEGA, ΑΝΤENNA, STAR, ALPHA, ALTER, TEMPO, 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΤΗΛΕΑΣΤΥ, ΤΗΛΕΤΩΡΑ, TV100, 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 

FM και SEVEN λειτουργούν δυνάµει προσωρινών αδειών, η ισχύς των 

οποίων παρατείνεται µε διαδοχικές διατάξεις νόµων εκ των οποίων 

τελευταία είναι η του άρθρου 7 παρ.2 του Ν. 3021/2002. ∆έκα (10) 

ιδιωτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας, ογδόντα ένας (81) ιδιωτικοί 

τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής εµβέλειας και εξήντα ένας (61) 

ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί τοπικής εµβέλειας θεωρούνται κατά το 

άρθρο 17 παρ.1 του Ν. 2644/1998, ως νοµίµως λειτουργούντες εκ µόνου του 

γεγονότος ότι υπέβαλαν αίτηση µετά δικαιολογητικών για συµµετοχή σε 

διαδικασίες χορηγήσεως αδειών λειτουργίας αυτών. Άγνωστος είναι ο 
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αριθµός των παρανόµως λειτουργούντων ιδιωτικών τηλεοπτικών 

σταθµών.  

 

Πρόδηλον είναι ότι ο απροσδιόριστος  αριθµός των παρανόµως 

λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθµών, ο µεγάλος αριθµός των νοµίµως 

λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών και ο άγνωστος  αριθµός των 

παρανόµως λειτουργούντων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών, δεν είναι 

δυνατόν να ελεγχθεί από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο στεγάζεται σε κτίριο που δεν 

επαρκεί για την εργασία ούτε των τριάντα (30) εν συνόλω 

απασχολουµένων υπαλλήλων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι από το άρθρο 6 

παρ.1 του Ν.2328/2000 προβλέπεται προσωπικό πενήντα (50) θέσεων και 

έχει εγκριθεί η πρόσληψη δέκα (10) υπαλλήλων, πλην όµως είναι αδύνατη 

η πρόσληψη και απασχόληση αυτών προ της αναµενόµενης µεταστέγασης 

του ΑΣΕΠ και της εγκατάστασης του ΕΣΡ στο υπό του ΑΣΕΠ 

χρησιµοποιούµενου µεγαλύτερου χώρου.  

 

Να σηµειωθεί ότι για τον έλεγχο των εντός Αττικής ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών σταθµών απαιτείται µετάβαση υπαλλήλων του Ε.Σ.Ρ. στους 

τόπους της εγκαταστάσεως αυτών. Όµως α) υπηρετεί µόνον ένας 

υπάλληλος προς έλεγχο των ραδιοφωνικών σταθµών, ο οποίος είναι 

απαραίτητος στην έδρα της υπηρεσίας προς έλεγχο των ραδιοφωνικών 

σταθµών Αττικής και β) υπηρετούν τρεις υπάλληλοι προς έλεγχο των 

τηλεοπτικών σταθµών οι οποίοι είναι εντελώς απαραίτητοι στην έδρα τους 

προς έλεγχο των τριών κρατικών και ένδεκα ιδιωτικών τηλεοπτικών 

σταθµών.  

 

Έχει ήδη υποβληθεί πρόταση προς έκδοση Οργανισµού των Υπηρεσιών 

του Ε.Σ.Ρ., ο οποίος προβλέπει προσωπικό από 100 υπαλλήλους και 

αναµένεται η από το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.3051/2002 προβλεπόµενη 

σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης ως και απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
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Οικονοµικών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ 

έχει προσωπικό από 150 υπαλλήλους και η  Ανεξάρτητη Αρχή του 

Συνηγόρου του Πολίτη έχει προσωπικό από 175 υπαλλήλους. Εξάλλου, ο 

τεχνικός εξοπλισµός του Ε.Σ.Ρ. είναι ανεπαρκής και δεν είναι δυνατή ούτε 

η συµπλήρωσή του προ της µεταστέγασης της Υπηρεσίας ούτε και η 

αξιοποίηση του ολοκληρωµένου εξοπλισµού προ της προσλήψεως επιπλέον 

ειδικού προσωπικού. Αποτέλεσµα αυτών των ελλείψεων είναι ότι το 

Τµήµα ∆ιαφάνειας έχει ελλιπή στοιχεία και ως εκ της ανάγκης 

συµπληρώσεως αυτών, προκαλείται εύλογη καθυστέρηση έκδοσης των 

πιστοποιητικών διαφάνειας. 

 

Αναµένεται ότι:  

1. Το Ε.Σ.Ρ. θα µεταστεγαστεί εντός µηνών στο κτίριο που στεγάζεται 

το Α.Σ.Ε.Π.  

2. Το προσωπικό θα αυξηθεί εντός του έτους 2003 σε 100 υπαλλήλους.  

3. Ο εξοπλισµός θα βελτιωθεί στο εγγύς µέλλον. 

4. Θα αρχίσει η διαδικασία έκδοσης των αδειών λειτουργίας των 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. 

 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα καταστεί δυνατός στο µέλλον ο έλεγχος 

του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και ο έλεγχος των ασυµβιβάστων προς 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 

-//- 

 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2003 

         

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

        

             Ιωάννης Λασκαρίδης 
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