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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ε.Σ.Ρ.  ιδρύθηκε το 1989 και  αποτελεί  μία από τις  πρώτες Ανεξάρτητες 

Αρχές  στην  Ελλάδα.  Με  την  αναθεώρηση  του  Συντάγματος  του  2001 

κατοχυρώθηκαν συνταγματικά οι αρμοδιότητές του και το νομικό καθεστώς 

των  μελών  του,  ζητήματα  που  μέχρι  τότε  ρυθμίζονταν  με  νομοθετικές 

διατάξεις. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. αφορούν 

- Στη  χορήγηση  των  αδειών  λειτουργίας  ιδιωτικών  ραδιοφωνικών 

σταθμών που μεταδίδουν  το  πρόγραμμά τους  με  αναλογική τεχνολογία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 επ. του Ν. 3592/2007.

- Στη  χορήγηση  αδείας  σε  παρόχους  περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 

του Ν. 3592/2007 ως αυτό ισχύει. 

- Στον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τους παρόχους 

(γραμμικών  και  μη)   υπηρεσιών  οπτικοακουστικών  μέσων  -όπως  αυτοί 

ορίζονται στην Οδηγία 2007/65/Ε.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο με το Π.Δ. 109/2010 - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

εν λόγω Π.Δ/τος και σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.2328/1995.

- Στην παροχή στα λοιπά κράτη της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  30  του  Π.Δ/τος  109/2010,  των 

απαραίτητων πληροφοριών για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/65/Ε.Ε.

- Στην  τήρηση  μητρώου  επιχειρήσεων  Μ.Μ.Ε.  και  λοιπών  συναφών 

εταιρειών.

Το Ε.Σ.Ρ. αποτελείται από επτά μέλη τα οποία επιλέγονται από τη Διάσκεψη 

των  Προέδρων  της  Βουλής  και  απολαμβάνουν  προσωπική  και  λειτουργική 

ανεξαρτησία. Τούτο σημαίνει ότι το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό 

έλεγχο, οι δε αποφάσεις του ελέγχονται από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. 
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Το ειδικότερο  νομοθετικό  πλαίσιο  που  αναφέρεται  αμέσως  ή  εμμέσως  στη 

λειτουργία  και  στις  αρμοδιότητες  του  Ε.Σ.Ρ.  βρίσκεται  καταρχήν  στον 

εκτελεστικό  του  Συντάγματος  Ν.  3052/2002,  στο  Ν.  2863/2000  και  στους 

νόμους  που  διέπουν  τη  λειτουργία  της  δημόσιας  (Ν.  1730/1987)  και  της 

ιδιωτικής  ραδιοφωνίας  και  τηλεόρασης  (Νόμοι  3592/2007,  2328/1995, 

2644/1998  και  3310/2005  και  τα  Προεδρικά  Διατάγματα  109/2010  και 

310/1996). 

Επίσης,  για  την  εσωτερική  του  λειτουργία  εφαρμόζεται  ο  εσωτερικός 

κανονισμός λειτουργίας  του Ε.Σ.Ρ.  που κυρώθηκε με  την 20291/Ε/6.9.2002 

Απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

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

2863/2000,  στη  Βουλή  των  Ελλήνων  και  κοινοποιείται  στον  Υπουργό 

Εσωτερικών, καλύπτει δε τη χρονική περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

Η  έκθεση  αποτελείται  από  τρεις  ενότητες.  Στην  πρώτη  ενότητα  παρέχεται 

ενημέρωση για τη στοχοθεσία του Ε.Σ.Ρ. για την περίοδο 2013-2016 και τις 

εξελίξεις στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, στη δεύτερη, παρουσιάζονται κατά 

τρόπο συνοπτικό οι αρμοδιότητες και η οργάνωση της Αρχής, ενώ στην τρίτη 

παρατίθενται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της κατά το έτος 2013.  
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε.

Ι. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Σ.Ρ. για την περίοδο 2013-2016 
Με  την  με  αριθμό  194/8.4.2013  απόφασή  του,  το  Εθνικό  Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης  διατύπωσε  το  στρατηγικό  στόχο  της  Αρχής  για  τα  έτη 

2013-2016  που  είναι  «η  αναβάθμιση  των  υπηρεσιακών  διαδικασιών  για  τη  

βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες  και  τους  

εποπτευόμενους φορείς» και προσδιόρισε τις αναγκαίες για την υλοποίηση του 

στόχου δράσεις, που είναι :

1. Ο  εμπλουτισμός  και  η  επέκταση  των  εφαρμογών  ηλεκτρονικών  

προγραμμάτων  με  νέες  λειτουργικότητες  εξωστρεφούς 

χαρακτήρα.

2. Η  διασφάλιση της ευχερούς χρήσης των Τ.Π.Ε. από τον φορέα κατά 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

3. Η  λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των πληροφοριών 

που τηρούνται στα Μητρώα του Ε.Σ.Ρ.

4. Η αναβάθμιση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στο  

σύνολο των Τμημάτων.

5. Η  διαμόρφωση  πολιτικής  προσβασιμότητας  στα  δεδομένα  που  

τηρούνται.

Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  στρατηγικού  στόχου  συνεστήθη,  με  την  υπ’ 

αριθμ.  8/2013  απόφαση  του  Προέδρου  του  Ε.Σ.Ρ.,  Ομάδα  Εργασίας, 

απαρτιζόμενη  από  τους  ειδικούς  επιστήμονες  Δημήτριο  Λέλη  (ε.ε. 

πληροφορικής),  Περσεφόνη  Λαμπροπούλου  (νομικός),  Αγγελική  Φλυτζάνη 

(ερευνήτρια  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς),  Αγγελική  Σιμιτοπούλου 

(οικονομολόγος)  και  τη  διοικητική  υπάλληλο  Κατερίνα  Πιλάλη,  με 

αντικείμενο εργασίας «την ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης», 

σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.7.2007. 
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Έργο της Ομάδας ορίστηκε :

1. Η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

2.  Ο  προσδιορισμός  των  ενεργειών  που  απαιτούνται  για  την  επίτευξη  του 

στρατηγικού στόχου (σε σχέση με τις εσωτερικές διαδικασίες, τους πολίτες, τη 

βελτίωση  των  δεξιοτήτων  των  υπαλλήλων,  τους  διαθέσιμους  οικονομικούς 

πόρους). 

3.  Η  σχεδίαση  συστημάτων  και  μεθόδων  μέτρησης  της  αποδοτικότητας, 

σύμφωνα  με  το  νόμο  και  τις  οικείες  αποφάσεις  και  η  υποβολή  σχετικών 

προτάσεων προς την Ομάδα Έργου που συνεστήθη με την απόφαση 6/2013, 

όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  την  απόφαση  7/20013  του  Ε.Σ.Ρ.  για  την 

επεξεργασία  των  δεικτών  Μέτρησης  Αποτελεσματικότητας  και 

Αποδοτικότητας.

4.  Η  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  αποφάσεων  σε  σχέση  με  τους 

τεθέντες ειδικότερους στόχους.

Η  Ομάδα  Εργασίας  προέβη,  εντός  του  2013,  σε  Ανάλυση  SWOT 

(Ενδοδιοικητική  Ανάλυση  –  Ανάλυση  Εξωτερικού  Περιβάλλοντος)  της 

λειτουργίας  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  από  την  οποία 

προέκυψαν τα εξής :

Αδύνατα σημεία του ΕΣΡ:

1. Το ασαφές, ανεπίκαιρο και μη κωδικοποιημένο θεσμικό πλαίσιο εντός 

του οποίου λειτουργεί το Ε.Σ.Ρ., το οποίο υφίσταται παρά τις 

συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται  από το Ε.Σ.Ρ – με την 

υποβολή προτάσεων - για την αναμόρφωσή του. 

2. Η περαιτέρω τυποποίηση των υφισταμένων διαδικασιών.

3. Η δημόσια εικόνα του Ε.Σ.Ρ.

4. Ο  ελλιπής  ως  προς  το  εύρος  και  την  ταχύτητα  ανταπόκρισης 

μηχανισμός εποπτείας.

5. Το επισφαλές μέλλον του ψηφιακού περιβάλλοντος.
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6. Η ελλιπής εκμετάλλευση συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων. 

7. Η οργανωτική εσωστρέφεια σε σχέση με τις τηρούμενες διαδικασίες.

Δυνατά σημεία του Ε.Σ.Ρ.:

1. Η κοινωνική ευθύνη, η διαφάνεια, η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα, 

που απορρέουν από το Συνταγματικό ρόλο του Ε.Σ.Ρ. 

2. Το  υψηλό  επίπεδο  μόρφωσης  και  κατάρτισης  του  ανθρώπινου 

δυναμικού του. 

3. Η έγκαιρη διάγνωση των μελλοντικών προβλημάτων του  ψηφιακού  

περιβάλλοντος και πρόταση των ενδεδειγμένων λύσεων.

4. Η  παρούσα  υλικοτεχνική  υποδομή  και  το  ψηφιακό  περιβάλλον  του 

Ε.Σ.Ρ. 

Ευκαιρίες για το Ε.Σ.Ρ.:

1. Οι  τεχνολογικές  εξελίξεις  για  την  αναβάθμιση  των  παρεχόμενων  

υπηρεσιών  μέσω  της  εφαρμογής  του  Ν.3979/2011  και  της 

χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

2. Η  αδειοδότηση  παρόχων  προγράμματος  καθώς  και  ραδιοφωνικών 

σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμα με αναλογικό σήμα.

3. Οι  συνέργειες  του  Ε.Σ.Ρ.  με  τη  Διοίκηση,  τις  εποπτευόμενες 

επιχειρήσεις  και  τους  πολίτες  στο  πλαίσιο  ανάπτυξης  οργανωτικής 

εξωστρέφειας.

Απειλές για το Ε.Σ.Ρ.:

1. Η οικονομική κατάσταση της χώρας.

2. Οι  συνεχείς  αλλαγές  του  νομοθετικού  πλαισίου  που  διέπει  τα 

οικονομικά και τα εργασιακά θέματα.

3. Η συνεχής μείωση του στελεχιακού δυναμικού του Ε.Σ.Ρ. 

Στη  συνέχεια,  η  Ο.Ε.8/13  επικεντρώθηκε  στην  ανάλυση  του  τρόπου 

λειτουργίας  του  Ε.Σ.Ρ.  με  όρους  λειτουργικοτήτων.  Με  τον  όρο 
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λειτουργικότητα  νοείται  η  σειρά εργασιών που απαιτείται  για  την  επίτευξη 

ορισμένου  αποτελέσματος  στο  πλαίσιο  ασκήσεως  των  αρμοδιοτήτων  της 

Αρχής.

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:

1. Κατεγράφησαν   οι  βασικές  λειτουργικότητες  που  εκτελούνται  από την  

υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και  οι οποίες είναι κρίσιμες 

για την εύρυθμη λειτουργία της . 

2. Απεστάλη  σχετική  ανακοίνωση  σε  όλα  τα  τμήματα  της  υπηρεσίας  

προκειμένου να  ελεγχθεί και συμπληρωθεί ο εν λόγω πίνακας. 

3. Καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας  των λειτουργικοτήτων.

4. Ορίστηκε  ενιαίος  τρόπος  καταγραφής  και  αποτύπωσης  των  

λειτουργικοτήτων  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  τυποποίηση  τους.  (βλ.  

ΟΕΑΣΣΔ-ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΕΝΤΥΠΟΥ)

5. Ορίστηκαν,  από  τον  Πρόεδρο  της  Αρχής,  οι  υπάλληλοι  οι  οποίοι  θα  

καταγράψουν  ή θα βοηθήσουν στην  καταγραφή κάθε λειτουργικότητας  

ανάλογα  με  το  αντικείμενο  που  χειρίζονται.  Η  καταγραφή  

πραγματοποιήθηκε είτε από τα μέλη της Ομάδας είτε σε συνεργασία με  

αυτά  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  πλήρης  και  ορθή  αποτύπωση  των  

λειτουργιών.

6. Μετά την ολοκλήρωση κάθε λειτουργικότητας, τέθηκε υπ’ όψιν  του/των 

αρμοδίου/ων υπαλλήλων ο σχετικός πίνακας καταγραφής προς επισκόπηση 

και διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων

Ενεργώντας παράλληλα προς το σκοπό υλοποίησης του στρατηγικού στόχου 

του Ε.Σ.Ρ.  βελτιώθηκαν ήδη υφιστάμενα και καταρτίστηκαν νέα έντυπα, που 

αποσκοπούν στην βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών,  όπως:

1. Έντυπο  γνωστοποίησης  στο  οποίο  καταγράφονται  τα  στοιχεία  του 

προσώπου  που  την  διενεργεί  και  το  είδος  της  γνωστοποίησης 

συνοδευόμενο  με  αντίστοιχες  οδηγίες  προς  το  Πρωτόκολλο  για  την 

ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων του εγγράφου και τις ενέργειες 
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που  ακολουθούν,  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  με  το  είδος  της 

γνωστοποίησης (πρόκειται για νέο πολυ-έντυπο το οποίο αφορά κατά 

κύριο λόγο την γνωστοποίηση εταιρικών μεταβολών).

2. Πίνακας  υποβαλλομένων  εγγράφων  στο  πλαίσιο  γνωστοποίησης 

μεταβίβασης  ή αύξησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου (νέο).

3. Αίτηση για την Έκδοση Β.Ν.Λ. (υφιστάμενο).

4. Έντυπο καταγγελίας (υφιστάμενο).

5. Αίτηση Τ/Σ περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας για τη μετάδοση του 

αναλογικού προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία (υφιστάμενο).

Ενόψει της απλούστευσης διαδικασιών, μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής 

ενός πολυεντύπου που θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε γνωστοποίηση, αίτηση 

κ.λ.π.

Ενδιάμεσα συμπεράσματα

Από την μέχρι σήμερα καταγραφή των λειτουργικοτήτων διαφαίνεται ότι είναι 

δυνατός  ο ουσιαστικός  περιορισμός των δυσλειτουργιών που οφείλονται  σε 

γραφειοκρατικές πρακτικές:

-  οι  οποίες  χρήζουν  ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ δεδομένου  ότι  γίνονται  πολλά  και 

περιττά  βήματα  για  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  με  αποτέλεσμα  να 

σπαταλάται χρόνος.

-  οι  οποίες  χρήζουν  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  (ως  προς  τον  τρόπο  υποβολής, 

καταχώρισης  και  χρέωσης  των   εγγράφων,  την  σύνταξη  επιστολών, 

εισηγήσεων  και  την  έκδοση  αποφάσεων)  προκειμένου  να   είναι  ευχερής  η 

παρακολούθηση  μιας  υπόθεσης,  η  αναζήτηση  εγγράφων  στο  ηλεκτρονικό 

αρχείο και έτσι να αποφεύγονται οι διπλοχρεώσεις εγγράφων.

-  εξαιτίας  ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του  Ε.Σ.Ρ.  με 

τους  εποπτευόμενους  φορείς  και  τους  πολίτες.  Τέτοια  επικοινωνία 

επιτυγχάνεται με  την ανάρτηση στο διαδίκτυο αποφάσεων σχετικών με την 

ερμηνεία διατάξεων δικαίου, η οποία δημιουργεί και ασφάλεια δικαίου, την 

παροχή διευκρινίσεων επί συχνά διατυπωμένων ερωτήσεων κ.α. 

9

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



- λόγω της ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

που κατά καιρούς ανακύπτουν (π.χ.  νέες μορφές  διαφήμισης τηλεπαιχνίδια, 

κ.α.), δεδομένου ότι αυτά δεν ομαδοποιούνται ούτε υπάρχει κάποια κατ’ αρχήν 

κρίση της Αρχής σε σχέση με τις εφαρμοστέες διατάξεις .

-  εξ  αιτίας  της  ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗΣ,  υπό  το  κράτος  της  πίεσης  του  χρόνου, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,  η  οποία  είναι  εμφανής  κυρίως  στο 

Τμήμα Προγράμματος δεδομένου ότι δεν γίνεται κατ’ αρχάς αξιολόγηση των 

υποθέσεων (ως προς τη βασιμότητα, τον επείγοντα ή μη χαρακτήρα τους) ούτε 

ομαδοποίηση όμοιων υποθέσεων, με αποτέλεσμα είτε να τίθενται υποθέσεις 

στο  αρχείο  αφού  πρώτα  έχει  γίνει  απομαγνητοφώνηση  είτε  περισσότεροι 

υπάλληλοι να απασχολούνται με ποιοτικά όμοιες υποθέσεις.

Διαπιστώθηκε  επίσης  ότι  υπάρχει  ΕΛΛΕΙΨΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ της υπηρεσίας με ποιοτικά κριτήρια

Τέλος,  διαπιστώθηκε  ότι   για  τα  προβλήματα  στη  λειτουργία  του  Εθνικού 

Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  ΣΕ  ΜΕΓΑΛΟ  ΒΑΘΜΟ  ΤΟ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια στον εφαρμοστή 

λόγω των διάσπαρτων διατάξεων και της ασάφειας που επικρατεί σχετικά με 

την  ισχύ  ή  μη  αυτών.  Εξ  άλλου,  λόγω  της  μη  επικαιροποίησης  και 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας εφαρμόζονται διατάξεις που θεσπίστηκαν σε 

χρόνο  όπου  τα  δεδομένα  της  αγοράς  και  οι  συνθήκες  λειτουργίας  των 

επιχειρήσεων ήταν τελείως διαφορετικές.

Από τις μέχρι σήμερα εργασίες της Ο.Ε.8/13 αποκτήθηκε πολύτιμη πείρα από 

το προσωπικό του Ε.Σ.Ρ. ως προς τη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης 

των  ακολουθουμένων  διαδικασιών  -κάτι  που  γίνεται  για  πρώτη  φορά  και 

μάλιστα χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Χρονοδιάγραμμα
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Μετά την ολοκλήρωση αποτύπωσης των λειτουργικοτήτων θα γίνει ανάλυση 

των δεδομένων, με την οποία θα αναδειχθούν οι κατηγορίες των διαδικασιών 

που χρειάζονται αναβάθμιση και τα χαρακτηριστικά της αναβάθμισης. Επίσης, 

θα  αναδειχθεί  η  δυνατότητα  εφαρμογής  των  ενδεχόμενων  αλλαγών 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ανάλογα με το εάν συνεπάγονται δαπάνες 

ή προσκρούουν στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. 

Επόμενο βήμα στην εφαρμογή στρατηγικής με τη χρήση της τεχνικής Balanced 

Scorecard  είναι  η  Διατύπωση Δήλωσης  Προορισμού  της  Αρχής,  δηλαδή  η 

περιγραφή των άμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων της Αρχής. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Α. Σε επίπεδο οργάνωσης του Ε.Σ.Ρ.

Η μέχρι στιγμής καταγραφή των λειτουργικοτήτων του Ε.Σ.Ρ. έχει αναδείξει 

σειρά  οργανωτικών  προβλημάτων.  Το  Ε.Σ.Ρ.  πρέπει  να  κινηθεί  προς  την 

κατεύθυνση της τυποποίησης των διαδικασιών για να βελτιωθεί τόσο ο χρόνος 

επεξεργασίας  κάθε  υπόθεσης  (λόγω  αποφυγής  περιττών  βημάτων, 

υποχρεώσεων  κα)  όσο  και  η  ποιότητα  των  παρεχόμενων  από  το  Ε.Σ.Ρ. 

υπηρεσιών. 

Η  τυποποίηση  των  διαδικασιών  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  χωρίς   την 

παράλληλη  τυποποίηση  των   εγγράφων  (εισερχομένων/εξερχομένων),  την 

τυποποίηση του τρόπου καταχώρισης στοιχείων στο Πρωτόκολλο (μετά από 

χορήγηση σχετικών οδηγιών προς την γραμματεία) και την τυποποίηση του 

τρόπου διαχείρισης των εισερχομένων.  

Τα ανωτέρω δεν απαιτούν πάντα την άντληση κονδυλίων και άρα είναι άμεσα 

εφαρμόσιμα.

Περαιτέρω, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να κινηθεί προς την 

κατεύθυνση  υλοποίησης  του  στρατηγικού  στόχου  και  με  την  προσπάθεια 
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άντλησης κονδυλίων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ή την 

εγκατάσταση νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Ο όποιος σχεδιασμός πρέπει να 

λαμβάνει υπ’ όψη τις εξελίξεις στην αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών 

και άρα τις μελλοντικές ανάγκες του Ε.Σ.Ρ. σε σχέση με την αδειοδότηση και 

την εποπτεία των υπηρεσιών αυτών .

Β. Σε επίπεδο ρύθμισης της αγοράς

Η εκ νέου ρύθμιση της αγοράς των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων αλλά 

και  η  προετοιμασία  για  την  μετάβαση  σε  ένα  περιβάλλον,  όπου  οι 

τηλεπικοινωνιακές  και  οι  τηλεοπτικές  υπηρεσίες  συγκλίνουν,  κρίνεται 

απολύτως αναγκαία εν όψει των αλλαγών που συντελούνται σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο αυτό. 

Γ. Σε επίπεδο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (N. 3979/2011)

Εκτός  των  προαναφερθέντων  λόγων,  η  βελτίωση  των  διαδικασιών  και  της 

νομοθεσίας  που  αφορούν  το  Ε.Σ.Ρ.  πρέπει  να  γίνει  και  για  λόγους 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης.  Το  Ε.Σ.Ρ.,  στο  στάδιο  βελτίωσης  των 

διαδικασιών, πρέπει να λάβει υπόψη τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους 

για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή 

Σύγκλιση),  έτσι  ώστε  να  αναπτύξει  διαδικασίες  και  συστήματα  που  θα 

«συνδιαλέγονται» με τις διαδικασίες και τα συστήματα των άλλων υπηρεσιών 

του Δημοσίου (διαλειτουργικότητα, ΕΡΜΗΣ κ.λπ.) για την παροχή ψηφιακών 

και ποιοτικών υπηρεσιών.

ΙΙ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

Εντός του έτους 2013 συνεχίστηκε η μετάβαση της χώρας προς την επίγεια 

ψηφιακή εκπομπή1 μέσω της παύσης των αναλογικών και  της  ταυτόχρονης 

έναρξης  των  ψηφιακών  εκπομπών  από  τα  κέντρα  εκπομπής  στη  Ρογδιά2 

Νομού Ηρακλείου (26/6/2013), στη Μαλάξα Νομού Χανίων (26/6/2013) και 
1 Άρθρο 14 του Ν. 3592/2007
2 Κ.Υ.Α. 21293/621/Φ.150/30-04-2013 
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στο Πεταλίδι3 Νομού Μεσσηνίας (27/9/2013). Συνολικά, μέχρι την ημερομηνία 

δημοσίευσης  της  παρούσας  έκθεσης,  τα  κέντρα  εκπομπής  στα  οποία  οι 

αναλογικές  εκπομπές  των  τηλεοπτικών  σταθμών  εθνικής,  περιφερειακής  ή 

τοπικής εμβέλειας  έχουν αντικατασταθεί  από ψηφιακές  εκπομπές,  είναι  τα 

εξής:  Υμηττός  και  Αίγινα  στην  Αττική,  Χορτιάτης  και  Φιλίππειο  στη 

Θεσσαλονίκη,  Αρόη  στην  Πάτρα,  Πεταλίδι  στη  Μεσσηνία,   Ρογδιά  και 

Μαλάξα  στην  Κρήτη,  Πλάκα  στην  Αλεξανδρούπολη,  Ακαρνανικά  στην 

Αιτωλοακαρνανία,   Δοβρούτσι  στη  Θεσσαλία,  Μόντε  Σμίθ  στη  Ρόδο  και 

Ξυλόκαστρο στην Κορινθία. Για την ολοκλήρωση4 της μετάβασης χρειάζεται η 

αντικατάσταση  των  αναλογικών  εκπομπών  από  ψηφιακές  σε  τουλάχιστον 

εκατόν σαράντα τρία (143)  επιπλέον κέντρα εκπομπής.

Υπενθυμίζεται   ότι   η   ψηφιακή   μετάβαση   είναι   αποτέλεσμα   της 

Ευρωπαϊκής   συμμόρφωσης   στην   απόφαση   της   Παγκόσμιας   Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών (ITU), σύμφωνα  με  την  οποία όλες  οι  χώρες  παγκοσμίως 

θα  πρέπει,   έως  το έτος 2015,  να  έχουν  εγκαταλείψει  την  αναλογική 

τεχνολογία  και  να  προχωρήσουν  στην  εκπομπή  ψηφιακού  σήματος  για 

την   τηλεόραση.  Η  μετάβαση  από  την  αναλογική  στην  ψηφιακή  εκπομπή 

οδηγεί στην απελευθέρωση ενός σημαντικού τμήματος (790 – 862 MHz) του 

ραδιοφάσματος, το οποίο καλείται ψηφιακό μέρισμα και μπορεί να διατεθεί για 

την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

Στην Ελλάδα, ως ημερομηνία διάθεσης του ψηφιακού μερίσματος έχει οριστεί 

η 1η Νοεμβρίου 20145. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3592/2007, 

κατά  το  οποίο,   «με  απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ.  κατόπιν  αιτήσεως  των  

ενδιαφερομένων,  καθορίζονται  α)  ποιοι  και  πόσοι  από  τους  τηλεοπτικούς  

σταθμούς  περιφερειακής  ή  τοπικής  εμβέλειας  θα  εκπέμψουν  ψηφιακά  το  

αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, το  

3 Κ.Υ.Α. 395271311 Φ 111Α/1-8-2013
4Υ.Α. 428/2012 «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος». 

5 Ν. 4152/2013
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οποίο κρίνεται  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 13 του ίδιου  

Νόμου και β) η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους  

πρόγραμμα»,  το Ε.Σ.Ρ. είχε ήδη καθορίσει κατά τα παρελθόντα έτη εκείνους 

τους τηλεοπτικούς σταθμούς που δικαιούνται να εκπέμπουν ψηφιακά από τα 

ανωτέρω κέντρα εκπομπής.

Επιπλέον, βάσει της προαναφερόμενης διάταξης, κατά το έτος 2013 το Ε.Σ.Ρ. 

εξέδωσε:

• πέντε  (5) αποφάσεις  για  την  έγκριση  της  ψηφιακής  εκπομπής  του 

αναλογικού προγράμματος  των τηλεοπτικών σταθμών «ΚΑΝΑΛΙ 6» 

Νομού  Ξάνθης.,  «ΑΡΤ  TV»  Νομού  Αττικής,  «R.T.P.»  Νομού 

Κορινθίας,  «ΑΛΗΘΕΙΑ  TV»  Νομού  Χίου  και  «ΑΡΚΑΔΙΚΗ  TV» 

Νομού Αρκαδίας 

• μία (1) απόφαση για την αλλαγή του κέντρου ψηφιακής εκπομπής  για 

το τηλεοπτικό σταθμό «ΠΕΛΛΑ TV» και 

• δύο (2) αποφάσεις για την αμοιβαία αλλαγή της συχνότητας ψηφιακής 

εκπομπής  μεταξύ  των  σταθμών  «HRT TV»  και  «I.T.V.»  Νομού 

Ιωαννίνων, καθώς και «CHANNEL 4U» Ν. Ηρακλείου και «ΣΗΤΕΙΑ 

TV» Νομού Λασιθίου.

Επίσης, εντός του έτους 2013, το Ε.Σ.Ρ. συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση 

«αναφορικά  με  τον  περιορισμό  του  αριθμού  των  δικαιωμάτων  χρήσης  

ραδιοσυχνοτήτων  επίγειας  ψηφιακής  ευρυεκπομπής  και  τη  διαδικασία  

χορήγησής  τους»,  η  οποία  διεξήχθη   από  την  Εθνική  Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (Ε.Ε.Τ.Τ.)  κατά  τους  μήνες  Μάιο  και 

Ιούνιο του ιδίου έτους. Για το σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθμ. 13/2013 απόφαση 

του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ., συνεστήθη ομάδα εργασίας αποτελούμενη από το 

μέλος  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  Κωνσταντίνο  Αποστολά 

(Δρ.  Μηχανικός  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  Πληροφορικής),  τους 

ειδικούς  επιστήμονες  Ανδρέα  Παπανδρέου  (οικονομολόγος)  και  Πέρσα 

Λαμπροπούλου  (νομικός)  και  τους  τεχνικούς  του  Ε.Σ.Ρ.  Πέτρο 
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Παπακωνσταντίνου  (ηλεκτρονικός  μηχανικός)  και  Αθανάσιο  Γιαννιό 

(μηχανικός ήχου-ηλεκτρονικός).

Για  τις  ανάγκες  της  εν  λόγω  διαβούλευσης,  η  προαναφερόμενη  Ομάδα 

εργασίας του Ε.Σ.Ρ. διετύπωσε  μεταξύ άλλων τις ακόλουθες γενικές θέσεις: 

«Η διαδικασία αδειοδότησης παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης  

συνδέεται  με  τις  αλλαγές  στο  χώρο των οπτικοακουστικών μέσων χάρη  στις  

τεχνολογικές  εξελίξεις  που  επιτρέπουν  την  σύγκλιση  των   παραδοσιακών 

οπτικοακουστικών  υπηρεσιών  με  το  διαδίκτυο.  Η  αγορά  περιεχομένου  

διευρύνεται και οι  πάροχοι περιεχομένου δημιουργούν περιεχόμενο που μπορεί  

να μεταδοθεί από κάθε μέσο και οποιαδήποτε ώρα.  Η τεχνολογία επιτρέπει την  

λήψη  περιεχομένου  απ’  οπουδήποτε  και  οποτεδήποτε,  εντός  ή  εκτός  της  

κοινότητας, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων μορφών  

περιεχομένου δεδομένης και της ανάπτυξης συμπληρωματικών υπηρεσιών που  

επιτρέπουν την υπέρβαση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την χρήση  

ορισμένης γλώσσας.

Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διασφαλίσουν τις αρχές που  

διέπουν  την  μετάδοση  προγράμματος  όπως  είναι  η  ελευθερία  του  λόγου,  η  

πολυφωνία,  η  διασφάλιση της  πολιτισμικής  ιδιαιτερότητας,  η   προστασία  της  

ιδιωτικότητας  και  της  προσωπικότητας,  η  προστασία  των  καταναλωτών  και  

ιδίως  των  ανηλίκων  και  των  ευπαθών  ομάδων.  Ο  πλουραλισμός  και  η  

πολυφωνία μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι διασφαλίζονται  λόγω της πρόσβασης  

των χρηστών σε πληθώρα πληροφοριών και περιεχομένου που παρέχονται σε  

αυτούς με διαφορετικά μέσα. 

Η αδειοδότηση των παρόχων δικτύου θα δώσει τέλος στην μέχρι σήμερα μορφή  

των  επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε.,  χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η εγκατάσταση  

και  διατήρηση  ιδιόκτητων   υποδομών  για  την  μετάδοση  του  αναλογικού  

τηλεοπτικού σήματος. Ο ρόλος του παρόχου δικτύου αναβαθμίζεται έναντι του  

ρόλου του παρόχου προγράμματος, αφού ο πρώτος έχει αποφασιστική εξουσία  
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σε σχέση με την επιλογή του περιεχομένου που μεταδίδεται. Στο πλαίσιο αυτό, η  

ύπαρξη περισσοτέρων του ενός δραστηριοποιούμενων στην αγορά, διασφαλίζει  

τον  ανταγωνισμό εις  όφελος των καταναλωτών.  Μέτρα όπως η υποχρεωτική  

μετάδοση ορισμένων προγραμμάτων από τους παρόχους δικτύου διασφαλίζουν  

επίσης  την  πρόσβαση  σε  προγράμματα  που  θεωρείται  ότι  εξυπηρετούν  το  

δημόσιο συμφέρον.»

Το  πλήρες  κείμενο  που  συνέταξε  η  αρμόδια  Ομάδα  εργασίας  επί  της 

διενεργηθείσας  δημόσιας  διαβούλευσης,  παρατίθεται  στο  Παράρτημα 1  στο 

τέλος της παρούσας Έκθεσης.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

Στο πρώτο κεφάλαιο της ενότητας περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. 

και  στο  δεύτερο  αναφέρεται  η  σύνθεσή  του  κατά  το  έτος  2013.  Το  τρίτο 

κεφάλαιο  αφορά  τη  στελέχωση  της  Αρχής  και  το  τέταρτο  τη  διοικητική 

οργάνωσή της. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των 

αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ.,  στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται  η 

υλικοτεχνική υποδομή του και τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται εν 

συντομία  ο  «ΠΑΝΟΠΤΗΣ»,  το  ψηφιακό  σύστημα  εποπτείας 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που διαθέτει η Αρχή.

Ι.  Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.     
Το  Ε.Σ.Ρ.  ελέγχει,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  29  και  30  του 

Π.Δ/τος  109/2010,  το  περιεχόμενο  του  προγράμματος  υων  παρόχων 

οπτικοακουστικών  υπηρεσιών  προκειμένου  να  τηρούνται  οι  εσωτερικοί  και 

κοινοτικοί  κανόνες  δικαίου  και  να  διασφαλίζεται  το  δημόσιο  συνφέρον  σε 

σχέση με  το  δικαίωμα πληροφόρησης,  την  πολυφωνία,  την  προστασία  των 

ανηλίκων και των προσώπων εν γένει, την προστασία των καταναλωτών και 

την πολιτισμική πολυμορφία και  επιβάλλει  τις  προβλεπόμενες στο άρθρο 4 

παρ.1 του Ν.2328/1995 και 12 παρ.1 του Ν.2644/1998 κυρώσεις.
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Ελέγχει το εκπεμπόμενο από τη Δημόσια Τηλεόραση πρόγραμμα  και την 

τήρηση  των  προγραμματικών  υποχρεώσεων  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 10 παρ.1 του Ν. 4173/2013.

Καταρτίζει  Κώδικες Δεοντολογίας  Ειδησεογραφικών  Εκπομπών, 

Διαφημίσεων  και  Ψυχαγωγικών  Προγραμμάτων,  που  κυρώνονται  με 

Προεδρικό Διάταγμα.

Εκδίδει τις προβλεπόμενες στο νόμο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει 

και ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των επίγειων ραδιοφωνικών σταθμών που 

μεταδίδουν το πρόγραμμά τους αναλογικά, καθώς και τις κάθε είδους άδειες 

και εγκρίσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

Εκδίδει τις προβλεπόμενες στο νόμο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει 

και  ανακαλεί  τις  άδειες  σε  παρόχους  περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3592/2007 (ως 

ισχύει).

Εγκρίνει  το  πρόγραμμα παρόχων  ραδιοτηλεοπτικών  υπηρεσιών  που 

μεταδίδουν το πρόγραμμά τους μέσω ευρυζωνικών δικτύων για την λειτουργία 

των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται, αλλά όχι από εκείνες που 

έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 επ. του Ν.3592/2007.

Απευθύνει  προς  δημόσιους  ή  ιδιωτικούς  φορείς  οδηγίες,  συστάσεις  ή 

ερωτήματα, γνωμοδοτεί σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων 

νόμων και κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του 

Ν.2863/2000.
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Τηρεί  Μητρώο  Επιχειρήσεων  Μ.Μ.Ε. όπου  καταχωρίζονται  σε  ειδικές 

μερίδες  στοιχεία  αναφορικά  με  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  των  εταιρειών 

μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  καθώς  και  των  επιχειρήσεων  που 

δραστηριοποιούνται  στον  ευρύτερο  χώρο  των  Μ.Μ.Ε.,  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του Π.Δ/τος 310/1996 και των Ν.2644/1998 και 3310/2005.

Ελέγχει  την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στους ιδιοκτησιακούς 

περιορισμούς ως προς την κατοχή επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 

σταθμών  που  μεταδίδουν  το  πρόγραμμά  τους  αναλογικά,  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3592/2007 και δημοσιεύει στοιχεία αναφορικά 

με την ιδιοκτησιακή κατάσταση των εν λόγω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

σταθμών. 

Εγκρίνει  τις  μεταβιβάσεις  και  μεταβολές  κεφαλαίου  των  φορέων 

ραδιοτηλεοπτικών  επιχειρήσεων  και  ελέγχει  τα  μέσα  χρηματοδοτήσεων 

αυτών βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.13, 14, 17 και 6 παρ.11, 12 και 

16 του Ν. 2328/1995 ως ισχύει (βλ. Οδηγία Ε.Σ.Ρ. 2/2012).

Ελέγχει τη Δημόσια Τηλεόραση (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 του 

Ν.4173/2013) καθ’ όσον αφορά την εκπλήρωση από μέρους της της δημόσιας 

υπηρεσίας  σύμφωνα  με  την  από  27.10.2009  ανακοίνωση  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

Γνωμοδοτεί προς έκδοση αποφάσεως του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται 

οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης σε σχέση με 

τον  αριθμό  των  αδειών  παρόχου  προγράμματος  ανά  κατηγορία  λήψης, 

εμβέλεια  και  χαρακτήρα  προγράμματος  η  οποία  εκδίδεται  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν.3592/2007 (ως ισχύει).
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Γνωμοδοτεί προς  έκδοση  από  τον  Υπουργό,  στον  οποίο  ανατίθενται  οι 

αρμοδιότητες της Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης, Προεδρικού Διατάγματος για τα 

κριτήρια αδειοδότησης και τους συντελεστές βαρύτητας για την αδειοδότηση 

παρόχων προγράμματος (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν.3592/2007 ως ισχύει).

Γνωμοδοτεί  προς έκδοση αποφάσεως από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου 

Παιγνίων για  την  χορήγηση άδειας  μετάδοσης  εκπομπής  τυχερών παιγνίων 

σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.1 του Ν. 4002/2011 όπως ισχύει μετά την δια 

του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 τροποποίησή του.

Προτείνει  στον  Υπουργό  Τύπου  και  Μ.Μ.Ε.  (νοείται  στον  Υπουργό  στον 

οποίο  ανατίθενται  τα  καθήκοντα  του  Υπουργού  Τύπου  και  ΜΜΕ)  την 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και εγκατάστασης τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού 

στους εργαζόμενους ραδιοφωνικού σταθμού, που είτε έχει παύσει οριστικά είτε 

έχει διακόψει την λειτουργία του επί εξάμηνο ή η επιχείρηση  καθυστερεί επί 

τετράμηνο την καταβολή των αποδοχών τους και οι  οποίοι  έχουν υποβάλει 

σχετική  αίτηση  στο  Ε.Σ.Ρ.  (άρθρο  32  του  Ν.4109/2013).  Η  εν  λόγω 

αρμοδιότητα δεν μπορεί να ενταχθεί στη λειτουργία του Τμήματος Χορήγησης 

Αδειών  του  Ε.Σ.Ρ.  δεδομένου  ότι  η  άδεια  τελικώς  χορηγείται  από  τον 

προναφερόμενο  Υπουργό  παρά  την  ρητή  συνταγματική  διάταξη  περί  της 

υπαγωγής της ραδιοφωνίας  και της τηλεόρασης στον άμεσο έλεγχο του Ε.Σ.Ρ., 

ο  οποίος  λαμβάνει  χώρα και  με την μορφή της  χορηγήσεως αδείας.  Πέραν 

τούτου,  η  εν  λόγω  διάταξη  δημιουργεί  προβλήματα  σε  σχέση  με  την 

ικανοποίηση  δανειστών  της  επιχείρησης  μέσω  υφιστάμενων  πτωχευτικών 

διαδικασιών  αλλά  και  σε  περιπτώσεις  ενεχύρασης  των  μετοχών  της 

επιχείρησης λόγω δανεισμού της .

To Ε.Σ.Ρ. έχει από πολλών ετών επισημάνει την ανάγκη εκ νέου ρύθμισης της 

αγοράς  των  οπτικοακουστικών  υπηρεσιών  και  κατά  συνέπεια  τον 

επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του (ίδετε Εκθεση Προτάσεων για την 

Βελτίωση της Ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας που υποβλήθηκε την 15.4.2009 
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ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τον Υπουργό 

Εσωτερικών).

 Το έτος 2009 υποβλήθηκε από το Ε.Σ.Ρ. μια συνολική πρόταση αναμόρφωσης 

της  ραδιοτηλεοπτικής  νομοθεσίας.  Έκτοτε,  οι  εξελίξεις  στο  χώρο  των 

ραδιοτηλεοπτικών  υπηρεσιών  ήταν  ραγδαίες.  Η  επικείμενη  μετάβαση  στην 

ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή,  η λειτουργία  ευρυζωνικών δικτύων (δια  των 

οποίων παρέχονται υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)  αλλά και η ανάπτυξη 

νέων  υπηρεσιών  οπτικοακουστικών  μέσων  (όπως  είναι  οι  μη  γραμμικές 

υπηρεσίες  οπτικοακουστικών  μέσων)  αναδεικνύουν  την  άμεση  ανάγκη 

ρύθμισης  του  ραδιοτηλεοπτικού  τοπίου  και  κατά  συνέπεια  και  των 

αρμοδιοτήτων  του  Συμβουλίου,  δεδομένου  μάλιστα  ότι  υπάρχει  σχετικό 

νομοθετικό  κενό  ως  προς  την  εποπτεία  των  παρόχων  περιεχομένου  και 

ασάφεια   (ακόμα  εσφαλμένες  ρυθμίσεις)  σχετικά  με  την  εποπτεία  των  μη 

γραμμικών υπηρεσιών, υποχρέωση που επιβάλλεται στις αρμόδιες κατά τόπους 

εποπτικές Αρχές από την Οδηγία 65/2010/Ε.Ε., η οποία έχει ενσωματωθεί στο 

ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 109/2010. 

Η συζήτηση σε σχέση με το πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την αγορά 

των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει ξεκινήσει από ετών εντός της 

Κοινότητας και υπάρχουν ρυθμίσεις στην Οδηγία 2010/13/Ε.Ε. προς αυτή την 

κατέυθυνση.  Με την  έκδοση  της  Πράσινης  Βίβλου  «Προετοιμασία  για  την 

πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο», η οποία τέθηκε το έτος 2013 

σε δημόσια  διαβούλευση, στην οποία συμμετείχε το Ε.Σ.Ρ., γίνεται μια πρώτη 

προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος της σύγκλισης των τεχνολογιών και 

των  συνεπειών  της  στην  αγορά  των  οπτικοακουστικών  μέσων  και  στις 

βιομηχανίες που δρουν στο χώρο αυτό. 

Με τον όρο σύγκλιση νοείται η σταδιακή «συγχώνευση» των παραδοσιακών 

τηλεοπτικών υπηρεσιών με τις τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα το internet. Οι 

καταναλωτές ήδη λαμβάνουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο όχι μόνο μέσω της 

τηλεόρασής τους αλλά μέσα από ταμπλέτες,  τηλέφωνα και υπολογιστές.  Οι 
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οπτικοακουστικές  υπηρεσίες  παρέχονται  όχι  μόνο  ταυτόχρονα  με  την 

μετάδοσή  τους  αλλά  και  κατά  παραγγελία.  Οι  τηλεοπτικές  συσκευές 

συνδέονται  με  το  διαδίκτυο,  με  αποτέλεσμα  από  την  ίδια  συσκευή  ο 

καταναλωτής  να  μπορεί  λαμβάνει  το  ίδιο  πρόγραμμα  από  διαφορετικές 

πλατφόρμες, οι οποίες μέχρι σήμερα ρυθμίζονται διαφορετικά.  Οι δυνατότητες 

που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέα δυναμική στην αγορά των 

υπηρεσιών  οπτικοακουστικών  μέσων  και  επιβάλλουν  την  επανεξέταση  των 

ρυθμίσεων που την διέπουν. 

Το  διαρκώς  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  της  αγοράς  των  υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών  αποτελεί  πρόκληση  και  για  το  Εθνικό  Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο καλείται να επαναπροσδιορίσει τις αρμοδιότητές 

του  και  τον  τρόπο  άσκησης  της  εποπτείας  επί  των  παρόχων  τέτοιων 

υπηρεσιών.  Προϋπόθεση ωστόσο  της  εξέλιξης  είναι  η  ύπαρξη  νομοθετικού 

πλαισίου που θα λαμβάνει υπ’ όψη τις εξελίξεις στην σχετική αγορά.

ΙΙ. Σύνθεση της Ολομέλειας - Νομιμότητα Συγκρότησης Ε.Σ.Ρ.
Ως  μέλη  της  Αρχής  επιλέγονται  πρόσωπα  εγνωσμένου  κύρους,  που 

απολαμβάνουν  ευρείας  κοινωνικής  αποδοχής  και  διακρίνονται  για  την 

επιστημονική  κατάρτιση,  την  επαγγελματική  ικανότητα  και  την  εν  γένει 

προσφορά τους στο δημόσιο βίο καθώς και σε άλλους τομείς που σχετίζονται 

με  το  περιεχόμενο  των  αρμοδιοτήτων  της  Aρχής.  Τα  μέλη  του  Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατά το έτος 2013 είχαν ως εξής:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Πρόεδρος

Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

ΟΡΣΑΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΑΛΕΞΙΟΥ

Αντιπρόεδρος

Δημοσιογράφος
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΕΥΗ ΔΕΜΙΡΗ

Δημοσιογράφος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Δικηγόρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ

Δρ. Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά και κατά κανόνα σε εβδομαδιαία βάση. Το 

έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν  τριάντα έξι  (36) συνεδριάσεις και  τριάντα 

εννέα (39) διασκέψεις της Ολομέλειας. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 

της Ολομέλειας και οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. δημοσιεύονται στο διαδικτυακό 

τόπο του καθώς και στον ειδικό ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ».

ΙΙΙ. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ
Κατά το έτος 2013 το στελεχιακό δυναμικό του Ε.Σ.Ρ. ανήλθε στους σαράντα 

επτά (47) απασχολούμενους έναντι  σαράντα οκτώ (48) στο τέλος του 2012 

λόγω της αποχώρησης μιας (1) υπαλλήλου με μετάταξη στο ΑΣΕΠ. Ωστόσο, 

από  τον  Ιούνιο  και  μέχρι  το  τέλος  του  έτους  2013,  ο  αριθμός  μειώθηκε 
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περαιτέρω σε σαράντα τρεις (43) μετά την αποχώρηση από το Ε.Σ.Ρ. τριών (3) 

διατεθειμένων και μίας (1) αποσπασμένης από την Ε.Ρ.Τ υπαλλήλων. 

Από  τους  εναπομείναντες  σαράντα  τρεις  (43)  υπαλλήλους,  δεκαεννέα  (19) 

είναι διοικητικοί εκ των οποίων οι δεκαεπτά (17) απασχολούνται ως τακτικοί 

με οργανική θέση και σύμβαση δημοσίου δικαίου, ένας (1) απασχολείται με 

σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  (με  παλαιότερη 

μεταφορά από τον ΟΣΕ) καταλαμβάνοντας μία εκ των οργανικών θέσεων του 

Οργανισμού,  ενώ  μία  υπάλληλος  με  σύμβαση  δημοσίου  δικαίου  είναι 

αποσπασμένη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και βρίσκεται σε εξέλιξη το αίτημά της για 

μετάταξη στο Ε.Σ.Ρ.. 

Επίσης, στη διάρκεια του έτους 2013 στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

υπηρέτησαν είκοσι τέσσερις (24) ειδικοί επιστήμονες, ένας (1) εκ των οποίων 

κατέχει θέση μέλους της Αρχής. 

Την  τελευταία  τετραετία,  η  εξέλιξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του  Ε.Σ.Ρ. 

παρουσιάζει από αριθμητικής άποψης πτωτική πορεία , όπως απεικονίζεται και 

στο παρακάτω Διάγραμμα:
Εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Σ.Ρ. την περίοδο 2009-2013

23

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



55
53

51

48

43

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013

Για  το  ίδιο  διάστημα,  ο  αριθμός  των  απασχολουμένων  ανά  κατηγορία 

διαμορφώνεται ως εξής:

Κατανομή Απασχολουμένων ανά Κατηγορία Προσωπικού 2009 – 2013

Κατηγορία 

Προσωπικού

31/12/200

9

31/12/201

0

31/12/201

1

31/12/201

2

31/12/201

3

Τακτικό 
προσωπικό 
Δημοσίου 
Δικαίου

19 18 18 18 17

Τακτικό 
προσωπικό 
ΙΔΑΧ

1 1 1 1 1

Ειδικό 
Επιστημονικό 

26 25 25 24 24
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Προσωπικό

Αποσπασμένοι 3 3 3 2 1

Διατεθειμένοι 5 5 3 3 0

Τοποθετημένοι 1 1 1 0 0

Σύνολο 55 53 51 48 43
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Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Σ.Ρ. που στο τέλος 

του έτους 2013 ανήλθε σε σαράντα τρεις (43) υπαλλήλους, αποτυπώνεται   ως 

εξής: 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού του Ε.Σ.Ρ.

4 1

9

514

10

Διοικητικό Προσωπικό 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

Διοικητικό Προσωπικό 
Τεχνολογική Εκπαίδευση

Διοικητικό Προσωπικό 
Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση

Διοικητικό Προσωπικό 
Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση με 
Μεταπτυχιακό

Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό με 
Μεταπτυχιακό

Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό με 
Μεταπτυχιακό και 
Διδακτορικό

Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τους απασχολούμενους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 
και κατηγορία προσωπικού

Κατά  τη  διάρκεια  του  προηγούμενου  έτους,  το  Εθνικό  Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης κατόπιν  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  απηύθυνε  δύο  φορές 

αίτημα για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του.

Συγκεκριμένα,  η  πρώτη  εγκύκλιος  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 

ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8./οικ9289/2-4-2013,  αφορούσε  την  κάλυψη  αναγκών  των 
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υπηρεσιών με στελέχωση από αποφοίτους της ΚΓ΄ εκπαιδευτικής σειράς της 

Εθνικής  Σχολής  Δημοσίας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης.  Το  Ε.Σ.Ρ. 

ανταποκρίθηκε  στην  εν  λόγω  πρόσκληση  με  το  υπ΄αριθμ.  3337/5-4-2013 

εγγραφό  του,  ζητώντας  να  διατεθούν  τρεις  (3)  απόφοιτοι  της  23ης 

εκπαιδευτικής  σειράς  της  Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  προς  πλήρωση  αναγκών  για  την 

οργάνωση της διοικητικής μέριμνας των Οικονομικών υπηρεσιών της Αρχής 

καθώς και του ελέγχου μεταβιβάσεων των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων της 

χώρας.

Η δεύτερη εγκύκλιος, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ.50/οικ.29096/25-

10-2013, αφορούσε την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών με στελέχωσή τους 

από  υπαλλήλους  σε  διαθεσιμότητα  λόγω  κατάργησης  θέσεων.  Το  Ε.Σ.Ρ. 

απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον υπ΄αριθμ. 8756/13-11-2013 

πίνακα με καταγεγραμμένο αίτημα για σύσταση έντεκα (11) θέσεων διαφόρων 

κατηγοριών και ειδικοτήτων προτεινόμενων και από τις λίστες διαθεσιμότητας. 

Και τα δύο προαναφερθέντα αιτήματα βρίσκονται σε εξέλικη και αναμένεται 

σχετική έγκριση.

Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεκλήθη στι 3 Ιουλίου και στις 14 Νοεμβρίου 

2013  και  συνεδρίασε  για  θέματα  που  αφορούσαν  σε  αναγνωρίσεις 

μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών,  μετατάξεις  διοικητικού  προσωπικού  από 

κατηγορία Δ.Ε. σε Π.Ε., βαθμολογικές προαγωγές  καθώς και άδειες άσκησης 

διδακτικού  έργου  από  ειδικούς  επιστήμονες  του  Εθνικού  Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης κατόπιν αιτήσεώς τους.

IV. Διοικητική οργάνωση  
Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί, κατά το άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 2863/2000, τις αποφασιστικές 

και λοιπές αρμοδιότητές του ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Λειτουργεί σε 

Ολομέλεια  και  σε  ειδικά  κλιμάκια  που  συγκροτούνται  με  απόφαση  της 

Ολομελείας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή ζητημάτων γενικού 
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ενδιαφέροντος. Με απόφαση της Ολομελείας μπορούν να μεταβιβάζονται στα 

κλιμάκια αποφασιστικές αρμοδιότητες για ζητήματα ήσσονος σημασίας.  Με 

την  από  25.5.2005  απόφαση  της  Ολομελείας  χορηγήθηκε  αποφασιστική 

αρμοδιότητα στο 3ο κλιμάκιο για την έκδοση βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας 

ραδιοφωνικών  σταθμών,  κατά  το  άρθρο  53  του  Ν.  2778/1999,  και  αδειών 

δικτυώσεως ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κατά τα άρθρα 6 παρ.15 

του Ν.2328/1995 και 11 παρ.11 του Ν.3592/2007. 

Τα έξι (6) κλιμάκια είναι:

1ο Κλιμάκιο Δεοντολογίας,  Εξέτασης  Παραπόνων  Πολιτών  και  Ελέγχου 

Δεοντολογίας Ποιότητας Προγραμμάτων.

2ο Κλιμάκιο Ελέγχου Διαφάνειας.

3ο Κλιμάκιο για  την  Εξέταση  Αιτήσεων  Χορήγησης  Αδειών  Τηλεοπτικών 

Σταθμών  και  Βεβαιώσεων  Νομίμου  Λειτουργίας  Ραδιοφωνικών  Σταθμών 

καθώς και αδειών δικτύωσης Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών.

4ο Κλιμάκιο Μέτρησης  Τηλεθέασης,  Ελέγχου  Τήρησης  των  Αρχών  της 

Πολιτικής  Πολυφωνίας  και  Δικαιώματος  Πρόσβασης  των  Κομμάτων  στις 

Τηλεοπτικές Εκπομπές.

5ο  Κλιμάκιο για  την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Συχνοτήτων ψηφιακής 

εκπομπής  προγράμματος  τηλεοπτικών  σταθμών  περιφερειακής  και  τοπικής 

εμβέλειας.

6ο Κλιμάκιο  Παρακολούθησης  και  Αξιολόγησης  του  Συστήματος 

«ΠΑΝΟΠΤΗΣ» στο πλαίσιο και του Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποδομών του 

«ΠΑΝΟΠΤΗ».

Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία του από επιστημονικό και διοικητικό 

προσωπικό,  όπως  αυτό  κατανέμεται   και  οργανώνεται  στο  πλαίσιο  των 

Τμημάτων του (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 2863/2000).

Α. Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών με αντικείμενο, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του Ν. 2863/2000, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών 
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για τη λήψη των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση 

και  ανάκληση αδειών λειτουργίας  ραδιοφωνικών και  τηλεοπτικών σταθμών 

που  μεταδίδουν  το  πρόγραμμα  με  αναλογικό σήμα  ελεύθερης  λήψης,  τη 

χορήγηση,  ανανέωση  και  ανάκληση  άδειας  παροχής  συνδρομητικών 

ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  υπηρεσιών,  τη  χορήγηση  άδειας  στους 

παρόχους  περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής.  Στο 

πλαίσιο  της  μετάβασης  στην  ψηφιακή  μετάδοση  τηλεοπτικού  σήματος,  η 

παραπάνω αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. πρέπει να θεωρηθεί υπό κατάργηση, καθ’ 

όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του Ν.3592/2007 όπως αυτό τροποιήθηκε με το άρθρο 80 περ. 

στ.  του  Ν.4070/2012,  μετατρέπονται  σε  παρόχους  προγράμματος  οι  οποίοι 

λαμβάνουν σχετική άδεια από το Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

αυτό. Η νέα αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. δεν προκύπτει σαφώς εάν ασκείται από το 

παρόν τμήμα ή το Τμήμα Προγράμματος.

Β. Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας με αντικείμενο εργασιών α) την τήρηση του 

Μητρώου Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε., που προβλέπεται στο άρθρο 10α του Π.Δ/τος 

213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996) και β) 

την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που προβλέπονται 

στο Π.Δ. 310/1995. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ. το Τμήμα 

Ελέγχου Διαφάνειας  έχει  αρμοδιότητες  που δεν  μπορούν  να ασκηθούν  είτε 

διότι δεν εξεδόθησαν οι υπουργικές αποφάσεις για την «ενεργοποίηση» των 

διατάξεών του (όπως στην περίπτωση του άρθρου 10α,  παρ. 1 περ.  ε),  είτε 

διότι   προσκρούουν  σε  άλλες  διατάξεις  δικαίου  (όπως  τις  διατάξεις  περί 

φορολογικού απορρήτου) ή διότι δεν υφίστανται διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις 

που να επιτρέπουν την απευθείας εκζήτηση στοιχείων από αλλοδαπές αρχές 

για  τους  λόγους  που  επιβάλλει  το  Π.Δ.  Σε  κάθε  περίπτωση,   άποψη  του 

Συμβουλίου  είναι  ότι  μετά  την  κατάργηση  του  άρθρου  1  παρ.  11  του  Ν. 

2328/1995, των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 και την τροποποίηση των 

διατάξεων του Ν. 3310/2005 από τον Ν. 3414/2005, οι διατάξεις του Π.Δ/τος 
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πρέπει  να  αναθεωρηθούν,  ιδίως  καθόσον  αφορά  τους  ελέγχους  περί 

ασυμβιβάστων ιδιοτήτων.

Γ.  Τμήμα  Ποιότητας  Προγραμμάτων με  αντικείμενο  την  εκτέλεση  των 

απαραίτητων  εργασιών  για  τον  έλεγχο  της  ποιότητας  των  παρεχομένων 

ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  υπηρεσιών  καθώς  και  την  εξέταση  των 

απορριπτομένων από τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς αιτήσεων 

επανόρθωσης, που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του 

Π. Δ/τος 100/2000.

Δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας με αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών 

που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., 

την  τεχνική  υποστήριξη  αυτού,  την  κατάρτιση  και  την  εκτέλεση  του 

προϋπολογισμού  και  την  υπηρεσιακή  και  μισθολογική  κατάσταση  των 

απασχολούμενων σε αυτό προσώπων. 

V.  Συνοπτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. 

V.1  Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών  

1.  Αποφασιστικές αρμοδιότητες που αφορούν την έναρξη λειτουργίας των 

σταθμών.

α. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας 

λειτουργίας  επίγειου  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  αναλογικό  σήμα 

ελεύθερης λήψης (άρθρο 6 επ. του Ν. 3592/2007). Όπως προαναφέρθηκε, στο 

πλαίσιο  της  μετάβασης  στην  ψηφιακή  μετάδοση  τηλεοπτικού  σήματος,  η 

παραπάνω αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών 

ελεύθερης  λήψης  που  μεταδίδουν  το  σήμα  τους  με  αναλογική  τεχνολογία, 

πρέπει να θεωρηθεί κατηργημένη.
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Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης είναι α) ο καθορισμός 

(με Κ.Υ.Α.) των Χαρτών Συχνοτήτων ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, σύμφωνα 

με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007 και β) ο καθορισμός με απόφαση του 

Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και 

Μ.Μ.Ε. του αριθμού των αδειών, η εμβέλειά τους, το είδος του προγράμματος 

που θα μεταδίδουν και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παρ. 5 του ιδίου νόμου.

Yπενθυμίζεται ότι μετά την κήρυξη ως αντισυνταγματικής της διατάξεως του 

άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 με την απόφαση 3578/2010 της Ολομελείας του 

Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  η  νόμιμη  λειτουργία  των  σταθμών 

περιφερειακής/τοπικής  εμβέλειας  συνδέεται  πλέον  με  δύο  προϋποθέσεις 

(άρθρο 8 παρ. 1 και 2 Ν. 4038/2012):

1. Την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου 

επίγειας ψηφιακής εκπομπής, υπό τον όρο της συμμετοχής τους στην οικεία 

διαγωνιστική διαδικασία και

2.  Την  υποβολή  αίτησης  κατά  τη  διάταξη  του  άρθρου  14  παρ.2  του 

Ν.3592/2007  (έγκριση  μετάδοσης  από  το  Ε.Σ.Ρ.  του  αναλογικού 

προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία). 

Στην κατηγορία των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών επίγειας 

αναλογικής  μετάδοσης  ελεύθερης  λήψης  εντάσσονται  124  τηλεοπτικοί 

σταθμοί,  οι  οποίοι  επιμερίζονται  ανάλογα με το εύρος εκπομπής τους σε 8 

σταθμούς  εθνικής  εμβέλειας,   71  περιφερειακής  εμβέλειας  και  45  τοπικής 

εμβέλειας.

Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής,  έχουν χορηγηθεί  με 

υπουργικές αποφάσεις 35 άδειες (20 σταθμοί το 2001 και 15 σταθμοί το 2002), 

εκ των οποίων έχουν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 

οι τρεις άδειες. Για την κατηγορία των σταθμών αυτών, ισχύει η διάταξη του 

άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 3592/2007 κατά την οποίαν οι 5 εμπίπτοντες σε αυτή 
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ραδιοφωνικοί  σταθμοί  του  Νομού  Αττικής  θεωρούνται  ως  νομίμως 

λειτουργούντες.

Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2779/1999, έχουν εκδοθεί το 

έτος 2013 από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 5 βεβαιώσεις νομίμου 

λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών εκτός του Νομού Αττικής.

β.  Χορήγηση  άδειας παροχής  ραδιοφωνικών  ή  τηλεοπτικών 

συνδρομητικών  υπηρεσιών  μέσω  δορυφόρου  ή  καλωδιακών  δικτύων 

(άρθρο 6 Ν. 2644/1998).

Μετά  τη  θέση  σε  ισχύ  του  Ν.  3592/2007  η  παροχή  συνδρομητικών 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία 

των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται συχνότητα αλλά όχι από 

εκείνες  που  έχουν  χορηγηθεί  για  την  εκπομπή  ραδιοτηλεοπτικού  σήματος, 

ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού.

γ. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας 

στον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 

(άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3592/2007).

Η  διάταξη  θα  εφαρμοστεί  αφού  ψηφιστεί  το  Προεδρικό  Διάταγμα  που 

προβλέπεται  στο  άρθρο  13  του  Ν.3592/2007  (όπως  τροποποίηθηκε  με  το 

άρθρο 80 περ. στ. του Ν.4070/2012)  με το οποίο θα καθορίζονται τα «κριτήρια  

αδειοδότησης,  οι  συντελεστές  βαρύτητας  αυτών,  το  πλαίσιο  της  διαδικασίας  

αδειοδότησης  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  σχετικά  με  την  

χορήγηση  των  αδειών».  Ο  αριθμός  των  αδειών  παρόχου  περιεχομένου  ανά 

κατηγορία λήψης, εμβέλειας και χαρακτήρα προγράμματος θα προσδιοριστεί 

με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γ.Γ. 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη 

του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση.
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δ.  Έγκριση  περιεχομένου τηλεοπτικού  ή  ραδιοφωνικού  σταθμού,  που 

μεταδίδεται  μέσω  ευρυζωνικών  δικτύων (άρθρο  15  παρ.  5  και  6  του  Ν. 

3295/2007).

Για τη χορήγηση αυτής της εγκρίσεως, απαιτείται κατά το νόμο (άρθρο 15 παρ. 

5 Ν.3295/2007) «αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του και υπεύθυνη  

δήλωση  για  την  τήρηση  της  κείμενης  ραδιοτηλεοπτικής  νομοθεσίας  και  των  

αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης,  

καθώς και του διεθνούς δικαίου».  

2.  Αποφασιστικές  αρμοδιότητες που  αφορούν  σταθμούς  που  ήδη 

λειτουργούν .

α.  Χορήγηση  άδειας  δικτύωσης τηλεοπτικών  σταθμών  περιφερειακής 

(ή/και τοπικής) εμβέλειας (άρθρο 11 παρ. 11 περ. α του Ν. 3592/2007).

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε την 2.12.2008 ότι  είναι  δυνατή η 

δικτύωση  μεταξύ  τηλεοπτικών  σταθμών  που  θεωρούνται  ότι  λειτουργούν 

νομίμως.  Το  έτος  2013  εκδόθηκαν   2  αποφάσεις  έγκρισης  δικτύωσης 

τηλεοπτικών σταθμών.

β. Χορήγηση άδειας δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθμών (άρθρο 6 παρ.15 

του Ν. 2328/1995 και άρθρο 13 παρ. 11 περ. β του Ν. 3592/2007).

Το  έτος  2013  εκδόθηκαν 42 αποφάσεις  έγκρισης  δικτύωσης  ραδιοφωνικών 

σταθμών και 29 αποφάσεις ανάκλησης δικτύωσης λόγω λύσης της σύμβασης 

δικτύωσης.

γ.  Χορήγηση  βεβαιώσεων  νομίμου  λειτουργίας στους  ραδιοφωνικούς 

σταθμούς (άρθρο 53 του Ν.2778/1999).

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 53 του Ν.2778/1999, το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει εάν 

συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε την 1.11.1999 και εκδίδει 

Βεβαίωση με την οποία διαπιστώνεται το πραγματικό αυτό γεγονός. 
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Εντός του έτους 2013 εκδόθηκαν 5 αποφάσεις βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας 

ραδιοφωνικών  σταθμών, 1  απόφαση  για  ανάκληση  βεβαίωσης  νομίμου 

λειτουργίας  και  2  αποφάσεις  απόρριψης  αίτησης  για  χορήγηση  βεβαίωσης 

νομίμου λειτουργίας .

δ. Έγκριση μεταβιβάσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή 

μετοχών  και  μεριδίων  εταιρειών  που  λειτουργούν  ραδιοφωνικούς  ή 

τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθρα 1 παρ. 13 και 6 παρ. 11 Ν. 2328/1995). Εντός 

του έτους 2013 εκδόθηκαν  18 αποφάσεις έγκρισης μεταβίβασης τηλεοπτικών 

σταθμών  και  4  αποφάσεις  απόρριψης  μεταβίβασης  τηλεοπτικών  σταθμών. 

Επίσης,  εκδόθηκαν  58  αποφάσεις  έγκρισης  μεταβίβασης  ραδιοφωνικών 

σταθμών και 8 αποφάσεις απόρριψης μεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθμών.

ε.  Διενέργεια  ελέγχων  των  μέσων  χρηματοδότησης των  εταιρειών  που 

κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού 

ελεύθερης λήψης (άρθρο 1 παρ. 7 του Ν.3592/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 

6 παρ. 11 και 1 παρ. 13 του ιδίου νόμου και άρθρο 1 παρ. 17 και 6 παρ. 16β  

του  Ν.2328/1995)  ή  άδεια  παροχής  συνδρομητικών  ραδιοφωνικών  ή 

τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2644/1998).

Ο  έλεγχος  «πόθεν  έσχες»  γίνεται  κατά  την  έγκριση  μεταβιβάσεων 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή μετοχών και μεριδίων εταιρειών 

που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς. Ελέγχονται επίσης 

τα μέσα χρηματοδότησης της εταιρείας σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού 

τους κεφαλαίου.

στ. Διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των όρων της αδείας που χορηγείται 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 επ. του Ν.3592/2007 και των προϋποθέσεων 

του άρθρου 5 του Ν.3295/2005 για τη συγκέντρωση στα Μ.Μ.Ε. καθώς και 

εκείνων του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998 από τους κατόχους άδειας παροχής 

συνδρομητικών υπηρεσιών για την αποφυγή της οικονομικής συγκέντρωσης 
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στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και στον 

τομέα της προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου (άρθρο 8 παρ. 8 του 

Ν.2644/1998).  Ο  έλεγχος  αυτός  γίνεται  είτε  αυτεπάγγελτα  είτε  κατόπιν 

αιτήσεως τρίτων στο σύνολο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών σταθμών.

Εντός  του  έτους  2013  εκδόθηκαν  14  αποφάσεις  οριστικής  διακοπής 

λειτουργίας  ισάριθμων  ραδιοφωνικών  σταθμών  και  3  αποφάσεις  οριστικής 

διακοπής λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

3. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

α. Διατύπωση γνώμης για Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.4 του Ν.3592/2007 (ως ισχύει), με πρόταση 

του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Μέσων 

Ενημέρωσης  και  με  το  οποίο  καθορίζονται  «κριτήρια  αδειοδότησης,  οι 

συντελεστές  βαρύτητας  αυτών,  το  πλαίσιο  της  διαδικασίας  αδειοδότησης 

καθώς και  κάθε  άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια  σχετικα΄με  την  χορήγηση των 

αδειών παρόχου περιεχομένου» .

β.  Διατύπωση  γνώμης  για  την  έκδοση  Υπουργικής  απόφασης  προς  τον 

Υπουργό  στον  οποίο  ανατίθενται  οι  εκάστοτε  αρμοδιότητες  της  Γ.Γ. 

Ενημέρωσης  και  Επικοινωνίας  και  Γ.Γ.  Μέσων  Ενημέρωσης  προκειμένου, 

μετά από δημόσια διαβούλευση να καθορίσει των αριθμό των αδειών παρόχου 

περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλεια και χαρακτήρα προγράμματος 

(άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 ως ισχύει).

Τέλος,  κλέινοντας  την  αναφορά  στις  δραστηριότητες  του  Τμήματος 

Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 

310/96,  οι  τηλεοπτικοί  σταθμοί  υποχρεούνται  στις  31.12  κάθε  έτους  να 
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υποβάλουν  στο  εν  λόγω Τμήμα του  Ε.Σ.Ρ.,  μεταξύ  άλλων  στοιχείων,  τους 

ισολογισμούς της προηγούμενης χρήσης τους.

Στο  2ο Παράρτημα  της  παρούσας  έκθεσης,  παρατίθενται  τα  αποτελέσματα 

ισολογισμών  τηλεοπτικών  σταθμών  εθνικής  εμβέλειας  2012-2013,  που 

κατέγραψε η ειδική επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ.-οικονομολόγος Αθανασία Βράχα. 

Σημειώνεται ότι ήδη από της 31.7.2013 μεταβλήθηκε η μετοχική σύνθεση του 

τηλεοπτικού σταθμού «902 Αριστερά» καθόσον μεταβιβάστηκε στην εταιρία 

A-Orizon L.T.D. και ο διακριτικός του τίτλος άλλαξε σε “E-TV”.

V.2   Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας
Το  Τμήμα  Ελέγχου  Διαφάνειας  συστάθηκε  με  το  άρθρο  10α  του  Π.Δ/τος 

213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996) με 

στόχο  την  καταχώριση  σε  μερίδες  στοιχείων  των  επιχειρήσεων  που 

δραστηριοποιούνται  στον  ευρύτερο  χώρο  των  Μ.Μ.Ε.  και  την  άσκηση 

εποπτείας επ’ αυτών. 

Μετά την κατάργηση  του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/1995, των άρθρων 1 

έως 6 του Ν. 3021/2002 και την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 

από τον Ν. 3414/2005, το Ε.Σ.Ρ. είναι της άποψης ότι πρέπει να επανεξεταστεί 

η έννοια της «διαφάνειας» στο χώρο των ΜΜΕ και να προσδιοριστούν εκ νέου 

τα είδη των επιχειρήσεων, τα στοιχεία που θα τηρεί το Ε.Σ.Ρ. και το είδος των 

ελέγχουν που τυχόν θα διενεργεί.

1. Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, που προβλέπονται από το 

άρθρο 10α του Π.Δ/τος 213/1995 και το άρθρο 10 του Ν.3310/2005 ως έχει 

μετά τη διά του Ν.3414/2005 τροποποίησή του, είναι οι ακόλουθες:
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1.1 Η τήρηση μητρώου επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε, 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 

(παράγραφος 1 του άρθρου 10α του Π.Δ/τος 213/1995 όπως αυτό προστέθηκε 

με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996), των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια 

παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ.1  και  2  του  Ν.  2644/1998),  των  διαχειριστών προγράμματος  (άρθρο  8 

παρ.3 του Ν. 2644/1998), 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. 2644/1998). 

Με το νόμο 3310/2005, ως επιχείρηση Μ.Μ.Ε. θεωρείται και η επιχείρηση που 

εκδίδει  περιοδικά  ή  έντυπα  που  περιέχουν  ύλη,  πολιτικού  ή  οικονομικού 

χαρακτήρα,  σε  οποιαδήποτε  μορφή  εκδίδονται,  διαδίδονται  ή  διανέμονται, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής (άρθρο 2 παρ.4α του Ν.3310/2005, 

όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  5  του  Α.Ν. 

1092/38). Ως μέσο ενημέρωσης λογίζεται και η επιχείρηση εκείνη που παρέχει 

υπηρεσίες οπτικοακουστικού περιεχομένου  μέσω του διαδικτύου, εφόσον το 

περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα (άρθρο 2 παρ.4 εδ. δ΄ του Ν. 

3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Στη μερίδα κάθε επιχείρησης καταχωρίζονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων 

τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ’ 
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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.  Με το άρθρο 1 του Ν.3419/2007 συστάθηκε Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ), το οποίο λειτουργεί ήδη από τις 4.04.2011 και στο οποίο 

εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο 

άρθρο αυτό, μεταξύ των οποίων και οι ανώνυμες εταιρείες. Στο άρθρο 36 του 

ως άνω νόμου ορίζεται  ότι  από την έναρξη ισχύος του πρώτου μέρους του 

νόμου καταργείται, μεταξύ άλλων, και η υπ’ αριθμ. Κ3-4114 της 22.12.1986 

του Υπουργού Εμπορίου όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Κ2-

7521 της 23.9.1993 του ιδίου υπουργού, χωρίς να καταργούνται οι σχετικές 

διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία 

που αφορούν σε ανώνυμες εταιρίες.  Για τις εταιρείες που έχουν περιβληθεί 

άλλον  εταιρικό  τύπο,  τα  προβλεπόμενα  στην  ως  άνω  απόφαση  στοιχεία 

καταχωρίζονται κατ’ αναλογία:

 Ο αριθμός Μ.Α.Ε. ή Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας (μόνο για ανώνυμες). Οι 

λοιπές  εταιρείες,  έως  την  έναρξη  λειτουργίας  του  Γ.Ε.ΜΗ., 

διακρίνονται με το 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  Μ.Α.Ε.  ή  Γ.Ε.ΜΗ.  και  για  τις  λοιπές 

εταιρείες,  έως  την  έναρξη λειτουργίας  του  Γ.Ε.ΜΗ.,  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). Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή 

εταιρεία, η νομική μορφή της εταιρείας ερμηνεύεται κατά το δίκαιο 

της έδρας της.

 Το ύψος του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου
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 Η διάρκεια της εταιρείας

 Ο σκοπός της εταιρείας εν περιλήψει

 Τα  ονόματα  των  μελών  του  Διοικητικού  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. 

 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 συγχωνευμένων εταιρειών (επωνυμία, μορφή και αριθμός 

Μ.Α.Ε.  ή  Γ.Ε.ΜΗ.),  ενώ  στις  εταιρείες  που  προέρχονται  από 

μετατροπή, σημειώνονται τα στοιχεία τους πριν από τη μετατροπή.

 Η λύση της εταιρείας. 

 Η κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

 Οι  πράξεις  και  τα  στοιχεία  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  7  του 

Ν.2190/1920  (περί  ανωνύμων  εταιρειών)  και  συγκεκριμένα  οι 

αποφάσεις της διοίκησης της εταιρείας για τη 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 Μ.Α.Ε. ή Γ.Ε.ΜΗ. (μετά τη διανομή 

της εταιρικής περιουσίας και τη λήξη της νομικής προσωπικότητας) 

για τις ανώνυμες εταιρείες ή η λύση της εταιρείας για τις υπόλοιπες 

μετά  τη  δημοσίευσή  της  στο  οικείο  Πρωτοδικείο,  έως  την  έναρξη 

λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.
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1.2 Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. 

Με την αναριθμημένη παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3310/05, ως ισχύει, 

συστάθηκε  στο  Ε.Σ.Ρ.  Μητρώο  Επιχειρήσεων  που  συνάπτουν  δημόσιες 

συμβάσεις.  Επιπροσθέτως,  το  Τμήμα επιφορτίστηκε  με  την  καταχώριση σε 

ειδικές  μερίδες  στοιχείων  των  επιχειρήσεων  που  συνάπτουν  δημόσιες 

συμβάσεις  με σκοπό την κατά την παρ.  7 διασταύρωση των στοιχείων των 

επιχειρήσεων αυτών με τα στοιχεία των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης για 

την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ιδίου νόμου, 

πιστοποιητικού  διαφάνειας  ή  απορριπτικής  πράξης.  Με  την  υπ’  αριθμ. 

24014/25.11.05 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 

1637/2005)  καθορίστηκαν  τα  δικαιολογητικά  που  κατατίθενται  στο  Τμήμα 

Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από τις επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. για τους σκοπούς 

του  Ν.3310/2005.  Η  απόφαση  αυτή  καταργήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ. 

20977/23.8.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 

1673/23.08.2007)  η οποία ορίζει ότι για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 

3310/2005  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  εν  όψει  της  υπογραφής  της 

σχετικής σύμβασης, οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, αρκεί 

να προσκομίζουν διά των νομίμων εκπροσώπων τους, στην Αναθέτουσα Αρχή, 

πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του 

Ν.1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, κατά 

την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, ως ισχύει.  Μετά ταύτα το Ε.Σ.Ρ. 

εξέδωσε  την  από  16.10.2007  και  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  14421  απόφαση 

σύμφωνα  με  την  οποία  το  Τμήμα  Ελέγχου  Διαφάνειας  του  Ε.Σ.Ρ.  εκδίδει 

πιστοποιητικά  περί  συνδρομής  ασυμβιβάστων  ιδιοτήτων  εφόσον  και  εάν 

εκδοθεί  καταδικαστική  απόφαση  με  ισχύ  δεδικασμένου   σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3310/2005, ως ισχύει. 

Από  τα  προαναφερόμενα  συνάγεται  ότι,  καίτοι  η  υποχρέωση  τήρησης 

Μητρώου Επιχειρήσεων που συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  και  η  άσκηση 

των προβλεπόμενων στο νόμο ελέγχων εξακολουθεί υφιστάμενη,  οι σχετικές 

διατάξεις  έχουν  καταστεί  άνευ  αντικειμένου αφού  εξέλειπε  η  υποχρέωση 
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υποβολής των προβλεπομένων στην υπ’ αριθμ.  24024/25.11.05 Κ.Υ.Α. των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 1637/2005) στοιχείων.

1.3 Η επικοινωνία με αλλοδαπές αρχές στο πλαίσιο ισχυουσών συμβάσεων 

για την αποστολή στοιχείων. 

Σημειώνεται ότι  δεν υφίστανται  διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις  οι  οποίες να 

παρέχουν  στο  Ε.Σ.Ρ.  τη  δυνατότητα  απευθείας  επικοινωνίας  με  αλλοδαπές 

αρχές για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 

Επιχειρήσεων εταιρείες. 

1.4 Η  υποβολή  εισηγήσεων  για  τη  διενέργεια  οικονομικών  ελέγχων  από 

ορκωτούς ελεγκτές στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995 «η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.». 

Η απόφαση αυτή δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν είναι 

δυνατό να διενεργηθούν τέτοιοι έλεγχοι.

1.5 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 υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις που 

έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος. Τέτοια 

στοιχεία  υποβάλλονται  στο  Ε.Σ.Ρ.  κατόπιν  υποβολής  σχετικού  αιτήματος 

σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω υπό το στοιχείο Γ. 

1.6  Η  σύνταξη  ετήσιων  εκθέσεων για  καθεμία  από  τις  επιχειρήσεις  που 

καταχωρίζονται στο Μητρώο. Πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι σκοποί των 

ελέγχων προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε 

περίπτωση  και  ενόψει  του  μεγάλου  αριθμού  των  επιχειρήσεων  που  είναι 

καταχωρισμένες  σε  αυτό  το  Μητρώο,  η  σύνταξη  ατομικών  εκθέσεων 

προϋποθέτει μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, προϋπόθεση που δεν υφίσταται. 
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1.7  Η  διενέργεια  ελέγχων  διασταύρωσης  των  στοιχείων  συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων,  κατόπιν παραγγελίας τριών τουλάχιστον μελών του Ε.Σ.Ρ.  ή 

μετά από υποβολή αιτήματος ή καταγγελίας επαρκώς αιτιολογημένης κατά την 

κρίση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. ή δύο μελών του.  Μετά τη θέση σε ισχύ του 

Ν. 3592/2007 και την κατ’ ουσία κατάργηση της απαγόρευσης παράλληλης 

συμμετοχής  σε  εταιρεία  Μ.Μ.Ε.  και  εταιρεία  που  συνάπτει  δημόσιες 

συμβάσεις,  πρέπει  να  επαναπροσδιοριστεί  ο  σκοπός  των  ελέγχων 

διασταύρωσης των στοιχείων επιχειρήσεων.

1.8 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.2328/1995.  

Ο  έλεγχος  αυτός,  ασκείται  κάθε  φορά  που  γνωστοποιείται  στο  Συμβούλιο 

μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων και αφορά ποσοστό άνω του 1% 

του μετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης 

και έλεγχο συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων στο πρόσωπο νέων μετόχων ή 

εταίρων. Το Τμήμα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις,  εισηγείται 

προς  το  Συμβούλιο,  το  οποίο  εγκρίνει  ή  όχι,  τη  μεταβίβαση  που 

γνωστοποιήθηκε.  Σημειώνεται  ότι  η  αντίστοιχη αρμοδιότητα που αφορά τις 

επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 5 αναριθμημένη παρ. 

7) πρέπει να θεωρηθεί εν τοις πράγμασι καταργημένη μετά την κατάργηση της 

υπ’ αριθμ. 24024/25.11.05 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

(ΦΕΚ Β΄ 1637/2005).

1.9  Υποδομή/Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Μητρώου 

εποπτευομένων  από το Ε.Σ.Ρ. επιχειρήσεων 

Η  λειτουργία  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  Μητρώου 

Εποπτευομένων Επιχειρήσεων κατά το έτος 2013 επικεντρώθηκε: 
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1. στην παροχή οδηγιών προς τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις που υπέβαλαν 

δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.

2.στην  υποστήριξη  της  λειτουργίας  της  εφαρμογής  του  Ηλεκτρονικού 

Πρωτοκόλλου και

3.στην υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογής του Δικτυακού Τόπου του 

Συμβουλίου

2. Δραστηριότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας 

Έως το τέλος του έτους 2013 οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων του 

Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του  Ε.Σ.Ρ.  επιχειρήσεις είναι:

α)  Τηλεοπτικές επιχειρήσεις:  124 (των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών 

σταθμών)  

β)  Ραδιοφωνικές  επιχειρήσεις:  911 (των  νομίμως  λειτουργούντων 

ραδιοφωνικών σταθμών) 

γ) Διαχειριστές  προγράμματος : 8

δ)   Εκδοτικές επιχειρήσεις : 406

ε)   Διαφημιστικές επιχειρήσεις : 246

στ)    Επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς : 13

ζ)   Εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων: 21

 η)    Επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων : 52

Ο όγκος  των  καταχωρισμένων στοιχείων  των  επιχειρήσεων,  η  έλλειψη  της 

αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και η ανεπαρκής στελέχωση γραμματείας 

τμήματος αποτελούν τις  αιτίες για την με αργούς ρυθμούς καταχώριση των 

στοιχείων αυτών στο Μητρώο. Η χορήγηση αδειών θα συμβάλει ουσιαστικά 

στην πλήρη καταγραφή όσων δραστηριοποιούνται στον χώρο των Μ.Μ.Ε., θα 

αποσαφηνίσει το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και θα καταστήσει την εποπτεία και 

τον  έλεγχο  των  ραδιοφωνικών,  τηλεοπτικών  και  λοιπών  επιχειρήσεων 

αποτελεσματικότερο.
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V.3  Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων

Το Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων συστάθηκε το πρώτον με το άρθρο 8 

παρ.1  του  Π.Δ/τος  213/1995  ως  Τμήμα  Ραδιοτηλεοπτικών  Εκπομπών  και 

μετονομάστηκε σε Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων με το άρθρο 7 παρ. 2γ 

του Ν. 2863/2000.

1. Αρμοδιότητες Τμήματος

Το  Ε.Σ.Ρ.  έχει  ως  πρωταρχικό  σκοπό  την  εξασφάλιση  της  ελευθερίας  του 

λόγου  και  της  πολυφωνίας.  Επιπλέον βασική αρμοδιότητα  του Συμβουλίου 

είναι  η  τήρηση της  δημοσιογραφικής  δεοντολογίας,  η  παρακολούθηση των 

προγραμμάτων,  ο  έλεγχος  τήρησης  των διατάξεων των  κανονισμών και  η 

προαγωγή της ποιότητας  των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Το Εθνικό 

Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  επεξεργάζεται  αποφάσεις,  ελέγχει  ώστε  να 

τηρούνται  οι  αρχές  προστασίας  των  πνευματικών  δικαιωμάτων  αλλά  και 

καταχωρεί  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  συγκρότηση  επιτροπών  των 

τηλεοπτικών  και  των  ραδιοφωνικών  σταθμών.  Συγκεκριμένα,  στις 

αρμοδιότητες του τμήματος συγκαταλέγονται οι εξής:

Κατάρτιση  Κωδίκων  Δεοντολογίας  Ειδησεογραφικών  Εκπομπών, 

Διαφημίσεων  και  Ψυχαγωγικών  Προγραμμάτων  που  κυρώνονται  με 

Προεδρικό Διάταγμα (άρθρο 3 παρ. 15 Ν. 2328/1995)

Διατύπωση  γνώμης κατά  την  έκδοση  της  Απόφασης  του  Υπουργού 

Εσωτερικών για την προβολή προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα (άρθρο 45 παρ. 1α  Π. Δ. 96/2007)

Διατύπωση  γνώμης  προς  έκδοση  απόφασης  από  την  Επιτροπή  Εποπτείας 

Ελέγχου  Παιγνίων  για  την  χορήγηση  άδειας  μετάδοσης  εκπομπής  τυχερών 

παιγνίων σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει μετά την 

δια του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 τροποποίησή του.
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Έκδοση  απόφασης  για  την  ολική  ή  μερική  αποδοχή  αιτήματος 

επανόρθωσης ή την απόρριψη αυτού ( άρθρο 9 παρ. 5 Π. Δ. 100/2000).

To έτος 2013 δεν εκδόθηκε καμία σχετική απόφαση για αποδοχή αιτήματος 

επανόρθωσης  υπέρ  φυσικού  προσώπου  που  θεώρησε  ότι  προσβλήθηκε  η 

προσωπικότητά  του  από  ραδιοφωνική  ή  τηλεοπτική  εκπομπή.  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις,  οι αιτούντες δεν τηρούν την εξαιρετικά σύντομη 

προθεσμία που θέτει ο νόμος για την κατάθεση του αιτήματος ενώπιον του 

ραδιοφωνικού  ή  τηλεοπτικού  σταθμού  (20  μέρες  από  τη  μετάδοση  της 

εκπομπής)  ή  δεν  περιλαμβάνουν  στο  αίτημά  τους  τα  τυπικά  στοιχεία  που 

απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ. 2 Π. Δ. 100/2000 και άρθρο 27 Π.Δ. 109/2010), 

με αποτέλεσμα τη μη ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Διενέργεια  ελέγχων  για  την  τήρηση  των διατάξεων  που  διέπουν  το 

περιεχόμενο  των  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  και 

ειδικότερα αυτών που αφορούν στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της 

ανθρώπινης  αξιοπρέπειας,  στην  κατοχύρωση της  πολυφωνίας,  τη  μετάδοση 

των  διαφημίσεων  και  επιβολή  κυρώσεων σε  περίπτωση  διαπίστωσης 

παραβιάσεων. 

Κατά το έτος 2013 το Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων κατέγραψε μεγάλο 

αριθμό  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  και  σχημάτισε 

φακέλους υποθέσεων είτε αυτεπάγγελτα με πρωτοβουλία του Συμβουλίου είτε 

μετά  από  καταγγελίες  πολιτών  για  ενδεχόμενη  παράβαση  της  ισχύουσας 

νομοθεσίας.  Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  του  ελέγχου  τήρησης  της  πολιτικής 

πολυφωνίας  από  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς,  το  Ε.Σ.Ρ.  κατέγραψε 

αδιαλείπτως και δημοσίευσε σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρουσίαση 

των πολιτικών κομμάτων όχι μόνο από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών 

σταθμών  εθνικής  εμβέλειας  αλλά  και  από  το  σύνολο  των  ενημερωτικών 

εκπομπών, εκπομπών λόγου κ.λπ. Από την εν λόγω διεύρυνση του ελέγχου της 

πολιτικής  πολυφωνίας  από  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς  το  έτος  2013, 

προκύπτει  ότι  η  ρύθμιση  όσο  πιο  εντατική  και  συστηματική  είναι,  τόσο 
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καλύτερα  αποτελέσματα  έχει  ως  προς  την  τήρησή  της.  Για  το  σύστημα 

καταγραφής  της  πολιτικής  πολυφωνίας  ακολουθεί  εκτενής  αναφορά  στην 

επόμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης.

V.4  Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Το  Τμήμα  Διοικητικής  Μέριμνας  και  Τεχνικής  Υποστήριξης  δυνάμει  του 

Π.Δ/τος  213/1995  ιδρύθηκε  το  πρώτον  ως  Γραμματεία  του  Ε.Σ.Ρ.  και 

μετονομάστηκε δυνάμει του άρθρου 7 παρ.2δ του Ν. 2328/2000. 

1. Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος συγκαταλέγονται  η εκτέλεση απαραίτητων 

διοικητικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου, η τεχνική 

υποστήριξη  των  υπηρεσιών  του,  η  κατάρτιση  και  η  εκτέλεση  του 

προϋπολογισμού  καθώς  και  η  παρακολούθηση  της  υπηρεσιακής  και 

μισθολογικής κατάσταση του υπηρετούντος στο Ε.Σ.Ρ. προσωπικού.

2. Δραστηριότητες

2.1 Εργασίες μηχανοργάνωσης και υποστήριξης εξοπλισμού 

Κατά  το  έτος  2013,  η  μη  διάθεση  των  απαραίτητων  κονδυλίων  για  την 

προγραμματισμένη ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς επίσης και η 

απουσία  τεχνικής  υποστήριξης  για  τη  συντήρηση  των  υποδομών  του 

ηλεκτρονικού  περιβάλλοντος  του  Ε.Σ.Ρ.  απαίτησαν  τη  συνέχιση  των 

προσπαθειών  του  αρμόδιου  Τμήματος  με  στόχο  την  ομαλή  λειτουργία  της 

υπηρεσίας. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3979/2011, αφού ολοκληρώθηκε η 

προεργασία  επανασχεδιασμού  των  εφαρμογών  πληροφορικής  που  ήδη 

λειτουργούν και η επεξεργασία των προδιαγραφών των νέων εφαρμογών που 

συνεπάγεται η εφαρμογή του Ν. 3979/2011, επικαιροποιήθηκαν τα αντίστοιχα 

συμπεράσματα με βάση τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Επίσης, για τις ανάγκες της Ομάδας Εργασίας για την «Ανάπτυξη συστήματος 

στρατηγικής διοίκησης του Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού 

στόχου 2013-2016», που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2013 απόφαση του 

Προέδρου  του  Ε.Σ.Ρ.,  αποτυπώθηκαν  με  κάθε  δυνατή  λεπτομέρεια  οι 

λειτουργίες  όλων  των  Τμημάτων  του  Ε.Σ.Ρ.  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να 

προκύψουν οι συνέργειες εκείνες οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν το όφελος από 

την  εφαρμογή  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Εποικοινωνιών  Όπως 

προκύπτει από την εν λόγω καταγραφή και υπό την προϋπόθεση  απαραίτητων 

βελτιώσεων σε θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο, τα οφέλη που θα προκύψουν 

θα είναι  πολλαπλά και αναμφίβολα σημαντικά για την εύρυθμη και όσο το 

δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργία της Αρχής.

2.2 Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού

To έτος  2013  συνεχίστηκε  η  βελτίωση  και  ανάπτυξη  του  ηλεκτρονικού 

προγράμματος λογιστικής ώστε να ενσωματώσει τις σημαντικές αλλαγές που 

επήλθαν  στο  δημόσιο  λογιστικό  και  στις  διαδικασίες  προμηθειών  και 

εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.  Επίσης,  πραγματοποιήθηκε σειρά 

τροποποιήσεων  και  προσθηκών  στο  πρόγραμμα  διαχείρισης  του 

προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ., ενσωματώνοντας τις σχετικές οδηγίες του Γενικού 

Λογιστηρίου  του  Κράτους  για  την  τήρηση  Μητρώου  Δεσμεύσεων  και 

Πληρωμών και για την μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών στοιχείων 

στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τη συλλογή των στοιχείων αυτών.  

2.3 Μισθοδοσία υπαλλήλων και Ολομέλειας Ε.Σ.Ρ.

Κατά το έτος 2013 συνεχίστηκε η αναβάθμιση, παραμετροποίηση, βελτίωση 

και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού προγράμματος μισθοδοσίας που διασυνδέεται 

με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), ώστε να ενσωματώσει παραμετρικά 

τις  σημαντικές  αλλαγές  που επήλθαν από τη σχετική νομοθεσία (περικοπές 

αποδοχών,  εφαρμογή  ενιαίου  μισθολογίου,  ένταξη  στο  νέο  βαθμολόγιο, 

καθιέρωση  νέων  κρατήσεων  και  εισφορών,  αλλαγές  στη  φορολογία, 

διαδικασία  ανάληψης  υποχρεώσεων,  κλπ).  Επισημαίνεται  ότι  η  μισθοδοσία 
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των μελών και των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ρ. διενεργείται αποκλειστικά μέσω της 

Ε.Α.Π. στην οποία έχει ενταχθεί ανάμεσα στους πρώτους η Αρχή από τα τέλη 

του έτους 2010.

2.4. Διαχείριση προστίμων

Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις καθώς και 

εκτελεστούς τίτλους, κατά των οποίων μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως 

ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας.  Η  διαδικασία  επιβολής  των 

προστίμων από το Ε.Σ.Ρ. έχει ως εξής: 

Μετά τη  λήψη της  απόφασης  επιβολής  προστίμου  από την  Ολομέλεια  του 

Ε.Σ.Ρ. γίνεται η καθαρογραφή αυτής. Η απόφαση διαβιβάζεται στο Γραφείο 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., προς αποστολή στη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία  (Δ.Ο.Υ.)  που  ανήκει  ο  σταθμός,  μαζί  με  όλα  τα  απαραίτητα 

έγγραφα. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει το χρηματικό πρόστιμο και αποστέλλει 

στο  Ε.Σ.Ρ.  αντίγραφο  της  τριπλότυπης  κατάστασης  βεβαίωσης  φόρου.  Η 

εξόφληση  του  προστίμου  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κώδικα 

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων μέσω των Δ.Ο.Υ. και των Δημοσίων Ταμείων 

και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Εντός  του  έτους  2013 συνεχίστηκε  η  βελτίωση και  η  ανάπτυξη  της  βάσης 

δεδομένων  διαχείρισης  των  προστίμων  του  Ε.Σ.Ρ.  ώστε  να  μπορεί  να 

ανταπεξέλθει  στο  μεγάλο  αριθμό  αυτών,  σε  συνεργασία  με  τις  αρμόδιες 

Οικονομικές Εφορίες της χώρας.

3. Υποδομή 

Η τεχνική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ. εξυπηρετείται από τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

CD PLAYER 1
CD/DVD ROM - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 3
CLUSTER HP 3
CONTOL UNIT 3
DOT-MATRIX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3 1
FAX PCI CARD 1
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FIREWALL 3
FIREWIRE AUDIO INTERFACE 2
FLAT ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 2
INK-JET ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A4 5
IP-CONSOLE 1
LAN SWITCH 23
LAPTOP 17
LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A3 1
LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A4 56
LASER ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A4 3
MATRIX SWITCHER 1
POWER SUPPLY 2
POWER SUPPLY FOR LAN SWITCHES 1
PROJECTOR 1
RACK 4
ROUTER 9
SCANNER 3
SERVER 24
SERVER - VoIP 1
STORAGE SERVER 2
STORAGE SERVER ARRAY 3
TAPE DRIVE 2
UPS 4
USB RADIO 27
VIDEO SERVER 24
VOICE MAIL PC 1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Η/Υ-ΟΘ-ΠΛ-ΠΟΝ 6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ TV-RADIO 11
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ BLU RAY 5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CD-DVD 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ZIP 100 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 9
ΗΧΕΙΑ (SPEAKERS) 49
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (CPU) 137
ΟΘΟΝΗ 130
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 121
ΠΟΛΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ 7
ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗΣ 1
ΠΟΝΤΙΚΙ 154
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SERVER 6
ΣΥΣΚΕΥΗ TV TUNER 12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ BLUERAY 1
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ISDN 1
ΤΗΛΕΦΩΝΟ IP 70
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ISDN 63
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Επιπλέον,  το  Ε.Σ.Ρ.  διαθέτει  48  συσκευές  τηλεόρασης,  62  βίντεο,  8  TV 

monitors,  13  ψηφιακούς  δέκτες  για  επίγεια  λήψη,  9  αποκωδικοποιητές– 

δορυφορικούς  δέκτες,  22  συσκευές  αναγνώρισης  οπτικών  δίσκων  (DVD) 

εγγραφής-αναπαραγωγής  και  36  DVD εγγραφής-αναπαραγωγής  με  σκληρό 

δίσκο  για  την  καταγραφή  και  αποθήκευση  των  προγραμμάτων  των 

τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και  της  περιφέρειας.  Διαθέτει  ακόμα 10 

συσκευές (8 δέκτες, 1 κασετόφωνο και έναν ενισχυτή) για την παρακολούθηση 

και  καταγραφή  των  προγραμμάτων  των  ραδιοφωνικών  σταθμών  που 

λειτουργούν στο νομό Αττικής.

VI. Υλικοτεχνική υποδομή    

1. Κτηριακές εγκαταστάσεις 

Οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ. στεγάζονται σε μισθωμένο 

ακίνητο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αμερικής 

5. Το Ε.Σ.Ρ. έχει μισθώσει τρεις ορόφους για την κάλυψη των αναγκών του. 

Έχει ήδη ζητηθεί από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (έγγραφο με Α.Π. 

11107/10.11.2008)  η  παραχώρηση  ακινήτου  κυριότητας  του  ελληνικού 

δημοσίου για τη μόνιμη εγκατάσταση του Ε.Σ.Ρ.. 

2. Τεχνικός εξοπλισμός - Υποδομές Πληροφορικής 

Το έτος 2013 συνεχίστηκε η λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος  Μητρώου  Εταιρειών  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης» (Ο.Π.Σ.), 

που χρησιμοποιείται για:

• τη  συγκέντρωση  των  στοιχείων  των  εποπτευομένων  εταιρειών  σε 

ηλεκτρονική μορφή

• και  τη  λειτουργία  του  Ηλεκτρονικού  Πρωτοκόλλου  του  Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
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3. Η Ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ.

Η ιστοσελίδα www  .  esr  .  gr   συμβάλλει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των 

πολιτών,  παρέχοντάς  τους  τη  δυνατότητα  αμφίδρομης  επικοινωνίας  με  το 

Ε.Σ.Ρ. και άμεσης πρόσβασης σε θέματα που αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή. 

Συγκεκριμένα, στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

• Γενικές πληροφορίες:  Περιέχονται πληροφορίες ως προς το ιστορικό, 

τις  αρμοδιότητες και την οργανωτική δομή του Ε.Σ.Ρ.  Γίνεται  ειδική 

αναφορά στην προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία επιλογής  των 

μελών  και  στη  σημερινή  σύνθεση  του  Συμβουλίου.  Επίσης, 

παρατίθενται οι εκθέσεις πεπραγμένων της Αρχής καθώς και οι εκθέσεις 

πολιτικής πολυφωνίας, που εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική 

σειρά.

• Αποφάσεις: Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να 

αναζητήσει  τις  αποφάσεις  του  Ε.Σ.Ρ.  βάσει  συνδυαστικών κριτηρίων 

αναζήτησης.

• Οδηγίες-Συστάσεις:  Παρατίθενται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά 

οι οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις που έχει εκδώσει το Ε.Σ.Ρ.

• Αδειοδότηση  Σταθμών:  Εμφανίζονται  πίνακες  με  τους  νομίμως 

λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

• Μετοχική  σύνθεση  -  Μεταβιβάσεις  τηλεοπτικών  σταθμών, 

ραδιοφωνικών σταθμών, φορέων και επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων.

• Κοινωνικά  Μηνύματα-Νομοθεσία: Δίδονται  πληροφορίες  για  τη 

διαδικασία υποβολής κοινωνικών μηνυμάτων από φορείς προς έγκριση 

από την  ειδική τριμελή επιτροπή,  της  οποίας  η  σύνθεση αναφέρεται 

αναλυτικά. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για τις διατάξεις νόμων που 

υπαγορεύονται από το εσωτερικό δίκαιο, τους κανόνες Αυτορρύθμισης 

καθώς και όσα προβλέπονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και το Δίκαιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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• Νέα-Ανακοινώσεις-Ενημερώσεις-Διαβουλεύσεις:  Περιέχονται 

ενημερώσεις  και  ανακοινώσεις  ειδικού  ενδιαφέροντος.  Επίσης, 

εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά οι ημερήσιες διατάξεις 

των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου,  τα δελτία τύπου 

που εκδόθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και όσες 

διαβουλεύσεις  έχουν  πραγματοποιηθεί  κατόπιν  πρωτοβουλίας  της 

Αρχής.

• Προκηρύξεις: Εμφανίζονται όλες οι προκηρύξεις που εκδόθηκαν από 

το  Ε.Σ.Ρ.,  αναφορικά  με  α)  αδειοδότηση  τηλεοπτικών  σταθμών,  β) 

αδειοδότηση  ραδιοφωνικών  σταθμών,  γ)  πλήρωση  θέσεων  εργασίας 

στην  Υπηρεσία  και  δ)  διαγωνισμούς  προμηθειών  αγαθών  και 

υπηρεσιών.

• Χρήσιμα-Έντυπα  (Αιτήσεις  κ.λπ.):  Παρέχονται  αναλυτικές 

πληροφορίες για υποβολή καταγγελίας ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία 

των  πολιτών  με  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης.  Ο  χρήστης 

παραπέμπεται σε αναλυτικό πίνακα με τα ονόματα των υπαλλήλων της 

υπηρεσίας, τις αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επίσης, 

περιέχονται έντυπα-υποδείγματα για:

-αίτηση χορήγησης Άδειας Δικτύωσης Ραδιοφωνικού Σταθμού

-αίτηση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας για 

την επίγεια ψηφιακή μετάδοση του αναλογικού του προγράμματος 

-άμεση  υποβολή  ενδεχόμενης  καταγγελίας  ή  απλά  ερωτήματος  του 

ενδιαφερόμενου πολίτη προς το Συμβούλιο και

-αίτηση  για  έκδοση  Βεβαίωσης  Νομίμου  Λειτουργίας  Ραδιοφωνικού 

Σταθμού .

Τέλος,  περιέχονται χάρτης του δικτυακού τόπου (site) του Ε.Σ.Ρ. για 

εύκολη  πλοήγηση  του  επισκέπτη  και  χρήσιμοι  σύνδεσμοι  για  άμεση 

επικοινωνία με άλλες Ανεξάρτητες Αρχές. 

• ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από τον Νοέμβριο του έτους 2010, το Ε.Σ.Ρ. εντάχθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  σε  εφαρμογή  του  Ν.  3861/2010,  ο  οποίος  εισάγει  την 
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υποχρέωση ανάρτησης των Νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν 

γένει  πράξεων  των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  οργάνων  στο 

Διαδίκτυο, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας 

της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος,  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλέορασης  αναρτά  τις 

πράξεις που προβλέπονται από τον ανωτέρω Νόμο σε διαδικτυακό τόπο 

ειδικού  σκοπού  (http://et.diavgeia.gov.gr/f/esr)  στον  οποίο  οι  χρήστες 

έχουν άμεση πρόσβαση μέσω link στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της 

Αρχής. 

VΙΙ.  ΠΑΝΟΠΤΗΣ:  Ψηφιακό  Σύστημα  Εποπτείας  Ραδιοτηλεοπτικών 
Προγραμμάτων  

Επιχειρησιακή Λειτουργία 

Το  Σύστημα  Ψηφιακής  Εποπτείας  Ραδιοτηλεοπτικών  Σταθμών 

«ΠΑΝΟΠΤΗΣ» που εγκαταστάθηκε στο Ε.Σ.Ρ. το έτος 2008, στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού  προγράμματος  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», 

καταγράφει και αποθηκεύει ψηφιακά τα τηλεοπτικά προγράμματα εννέα (9) 

σταθμών που από τον Αύγουστο του έτους 2012 εκπέμπουν από το κέντρο 

εκπομπής  Πάρνηθας,  ενώ  βασίζεται  σε  επεκτάσιμη  αρχιτεκτονική  που 

επιτρέπει  την  καταγραφή  επιπλέον  τηλεοπτικών  προγραμμάτων.  Η 

παρακολούθηση του καταγεγραμμένου προγράμματος  είναι  δυνατή σε  κάθε 

χειριστή  του  «ΠΑΝΟΠΤΗ» απευθείας  από  τον  προσωπικό  υπολογιστή  του 

μέσω του τοπικού δικτύου του Ε.Σ.Ρ.

Συγκεκριμένα,  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2013  καταγράφηκαν  εννέα  (9) 

τηλεοπτικοί  σταθμοί  εθνικής  εμβέλειας,  σε  εικοσιτετράωρη  βάση,  με 

δυνατότητα  διατήρησης  αρχείου  του  καταγεγραμμένου  τηλεοπτικού 

προγράμματος  για  21  ημέρες,  που  αποθηκεύτηκε  σε  οπτικούς  δίσκους. 

Επιπλέον, έγινε χρήση των δυνατοτήτων του «ΠΑΝΟΠΤΗ» με την εφαρμογή 
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Qualiarc ως ένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για αποθήκευση υποθέσεων ελέγχου 

τηλεοπτικού προγράμματος.

Ο  εξοπλισμός  του  Ε.Σ.Ρ.  για  την  καταγραφή  και  αποθήκευση 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων συμπληρώνεται από ένα ψηφιακό σύστημα 

καταγραφής αποθήκευσης και ανάκτησης προγράμματος  έξι (6)  τηλεοπτικών 

σταθμών  του  Νομού  Αττικής  που  εκπέμπουν  από  το  κέντρο  εκπομπής 

Πάρνηθας.

Επιπλέον,  το  Ε.Σ.Ρ.  διαθέτει  48  συσκευές  τηλεόρασης,  62  βίντεο,  8  TV 

monitors,  13  ψηφιακούς  δέκτες  για  επίγεια  λήψη,  9  αποκωδικοποιητές– 

δορυφορικούς  δέκτες,  22  συσκευές  αναγνώρισης  οπτικών  δίσκων  (DVD) 

εγγραφής-αναπαραγωγής  και  36  DVD εγγραφής-αναπαραγωγής  με  σκληρό 

δίσκο  για  την  καταγραφή  και  αποθήκευση  των  προγραμμάτων  των 

τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και  της  περιφέρειας.  Διαθέτει  ακόμα 10 

συσκευές (8 δέκτες, 1 κασετόφωνο και έναν ενισχυτή) για την παρακολούθηση 

και  καταγραφή  των  προγραμμάτων  των  ραδιοφωνικών  σταθμών  που 

λειτουργούν στο νομό Αττικής.

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

Το  πρώτο  κεφάλαιο  της  ενότητας  αναφέρεται  στην  οιονεί  κανονιστική 

δραστηριότητα του Ε.Σ.Ρ., όπως αυτή εκδηλώθηκε με την έκδοση υποδείξεων, 

συστάσεων  και  οδηγιών.  Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  οι 

σημαντικότερες αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2013 καθώς και στατιστικά 

στοιχεία  που  αφορούν  το  σύνολο  των  εκδοθεισών  αποφάσεων.  Το  τρίτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στη λειτουργία της πολιτικής πολυφωνίας. Το τέταρτο 

κεφάλαιο  αφορά  την  έγκριση  των  κοινωνικών  μηνυμάτων  και  το   πέμπτο 
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αφορά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της Αρχής και τον δικαστικό 

έλεγχο των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

στη  συμμετοχή  μελών  και  στελεχών  του  Ε.Σ.Ρ.  σε  διοργανώσεις  διεθνών 

συναρμόδιων  φορέων,  σε  υπηρεσιακές  συναντήσεις  διακρατικού 

ενδιαφέροντος καθώς και σε ημερίδες και συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό. 

Ι.  Οιονεί κανονιστικές αρμοδιότητες  
Στο  πλαίσιο  των  προβλεπόμενων  στο  νόμο  αρμοδιοτήτων  του,  το  Ε.Σ.Ρ. 

εξέδωσε Υποδείξεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες και Συστάσεις σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 2863/20006.

1. ΄Εκδοση Υποδείξεων

α) Υπόδειξη 1/22.1.2013

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  υποδεικνύει  προς  όλους  τους 

τηλεοπτικούς  και  ραδιοφωνικούς  και  σταθμούς  της  χώρας  τη  μη  προβολή 

εικόνας α) προσώπων ευρισκομένων σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή 

ενδείας  άνευ  ρητής  ή  σιωπηρής  συναινέσεως  αυτών,  και  β)  προσώπων 

οδηγουμένων  ενώπιον  των  δικαστικών  ή  εισαγγελικών  ή  αστυνομικών  και 

λοιπών αρχών άνευ ρητής ή σιωπηρής συναινέσεως αυτών.

β)  Υπόδειξη 2/5.2.2013

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  υποδεικνύει  προς  όλους  τους 

ενημερωτικούς  τηλεοπτικούς  σταθμούς  της  χώρας  όπως,  μεταδίδουν 

τουλάχιστον τέσσερις ώρες την εβδομάδα από τα μεταδιδόμενα προγράμματά 

ιδίως  ενημερωτικά,  ελαφράς  ψυχαγωγίας  (τηλεπαιχνίδια,  θεάματα, 

εκδηλώσεις), ελληνικές σειρές σε συνέχειες, παιδικές εκπομπές, ντοκυμαντέρ, 

εκπομπές αθλητικού περιεχομένου κ.α.  με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων 

στην ελληνική γλώσσα, εξαιρουμένων των δελτίων ειδήσεων που μεταδίδονται 

στην νοηματική γλώσσα.

6 Βλ. http  ://  www  .  esr  .  gr   , στη διαδρομή Οδηγίες-Συστάσεις.
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γ)  Υπόδειξη 3/25.11.2013

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  υποδεικνύει  προς  όλους  τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας όπως,  ο ήχος προβολής των διαφημίσεων 

μην  υπερβαίνει  το  μέσο  επίπεδο  ήχου  του  αμέσως  προηγουμένου 

προγράμματος, η προβολή διαφημίσεων να πραγματοποιείται με οπτικά ή/και 

ακουστικά ή /και χωρικά μέσα ώστε να καθίστανται εύκολα αναγνωρίσιμες και 

διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος, και η προβολή 

διαφημίσεων  και  να  μην  υπερβαίνει  τον  προβλεπόμενο  στο  άρθρο  23  του 

Π.Δ./τος  109/2010 χρόνο.

δ)  Υπόδειξη 4/2.12.2013

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  υποδεικνύει  προς  όλους  τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς της χώρας όπως, μην προβάλλουν 

τυχερά παίγνια χωρίς την απαιτούμενη διοικητική άδεια. Η διεξαγωγή απλών 

κληρώσεων επιτρέπεται μόνο όταν η συμμετοχή γίνεται  μέσω τηλεφωνικών 

γραμμών  αστικής  χρέωσης,  καθώς  στην  περίπτωση  αυτή  δεν  συντρέχει  το 

στοιχείο της οικονομικής διακινδύνευσης και δεν πρόκειται για τυχερό παίγνιο.

2. Έκδοση Οδηγιών 

α) Οδηγία  1/21.10.2013

Θέμα: «Πολιτική πολυφωνία» 

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  παρέχει  Οδηγία προς  τους 

τηλεοπτικούς  και  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  της  χώρας  όπως  τα  δελτία 

ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία 

και  την  παρουσίαση  των  απόψεων  όλων  των  πολιτικών  κομμάτων  που 

εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς 

και εκείνων που δεν εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αλλά λειτουργούν νομίμως, και έχουν πολιτική δραστηριότητα.
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3. Έκδοση Γνωμοδοτήσεων

α)  Η  από  21.3.2013 γνωμοδότηση  για  το  διορισμό   του  Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. . 

Με την από 21.3.2013 γνωμοδότηση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

εξέφρασε την γνώμη του υπέρ του διορισμού του Γκίκα Μάναλη του Γεωργίου 

στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε.,  σε αντικατάσταση του 

Νικολάου Σίμου του Εμμανουήλ.

β)   Η  από  13.5.2013  γνωμοδότηση  για  το  διορισμό   της  Διοικούσης 

Επιτροπής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Τρία (ΕΤ3).

Με την από 13.5.2013 γνωμοδότηση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

εξέφρασε την γνώμη του υπέρ του διορισμού στη Διοικούσα Επιτροπής της 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Τρία (ΕΤ3) των :

1. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου του Ισαάκ

2. Μιχάλη Αλεξανδρίδη του Παύλου

3. Θεμιστοκλή Κουταλιανού του Νικολάου

4. Αναστασίου Καζαντζίδη του Μιχαήλ

4. Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ.  

Από τη μελέτη των αρχείων του Ε.Σ.Ρ. προέκυψε ότι εντός του έτους 2013 

εξέδωσε  εξακόσιες  είκοσι  μία  (621)7 αποφάσεις  εκ  των  οποίων  πέντε  (5) 

βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών. 

Η  θεματολογία  των  υποθέσεων,  που  εξέτασε  το  Εθνικό  Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης  και  για  τις  οποίες  εξέδωσε  σχετικές  αποφάσεις  κατά  τη 

διάρκεια  του  προηγούμενου  έτους,  αφορά  κυρίως  αιτήσεις  θεραπείας  επί 

παλαιοτέρων  αποφάσεών  του,  αιτήσεις  για  έγκριση  μεταβιβάσεων,  για 

παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, αιτήσεις για χορήγηση αδείας 

7 Το σύνολο των εξακοσίων είκοσι μίας (621) εκδοθεισών αποφάσεων παρατίθεται στο παράρτημα 1 
και των πέντε  (5) βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας στο παράρτημα 2.
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δικτυώσεως,  για  μη  υποβολή  εκζητηθέντων  στοιχείων,  για  υπέρβαση 

διαφημιστικού χρόνου και για παράλειψη προστασίας ανηλίκων. 

Η θεματολογία των εξακοσίων είκοσι μίας (621) αποφάσεων ανά τηλεοπτικό 

και  ραδιοφωνικό  σταθμό,  παρατίθεται  αναλυτικά  στον  πίνακα  1  που 

ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ/ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2013

ΘΕΜΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ

Έλλειψη αισθήματος ευθύνης 5 -

Αθέμιτη διαφήμιση 1 -

Αίτηση ανάκλησης βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας - 2
Αίτηση έγκρισης μεταβιβάσεων/αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 21 66
Αίτηση έγκρισης περιεχομένου για μετάδοση μέσω 
ευρυζωνικών δικτύων 13 -
Αίτηση έγκρισης μετάδοσης ψηφιακής εκπομπής 
προγράμματος 5 -

Αίτηση έγκρισης μετάδοσης μέσω δορυφόρου 9 -
Αίτηση έγκρισης σύμβασης/τροποποίησης σύμβασης 
συνδρομητικής τηλεόρασης 5 -

Αίτηση εκπομπής από νόμιμο κέντρο εκπομπής - 6

Αίτηση θεραπείας 69 49

Αίτηση τροποποίησης συχνότητας - 1

Αίτηση χορήγησης άδειας δικτύωσης 2 43

Αίτησης χορήγησης βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας - 7

Αίτηση ανάκλησης απόφασης-διοικητικής πράξης 6 2

Αίτηση διακοπής λειτουργίας 1 5

Αίτηση ανάκλησης δικτύωσης-λύσης δικτύωσης - 29

Ανακριβής μετάδοση γεγονότων 2 -

Αναξιοπρεπής συμπεριφορά 1 1
Αντικατάσταση φορέως ραδιοφωνικού σταθμού από τους 
εργαζομένους σε αυτόν - 3
Αίτηση έγκρισης αύξησης επιτρεπόμενου χρόνου μετάδοσης 
προγράμματος 1 -

Παράνομη προβολή βίας 1 -

Αίτηση διόρθωσης-συμπλήρωσης απόφασης 3 -

Δυσμενείς διακρίσεις 1 -

Κοινωνικά μηνύματα 1 -

Παράλειψη προβολής του λογοτύπου 1 -
Προστασία ελληνικής γλώσσας 3 7

Αστροπροβλέψεις-μέντιουμ-χαρτομαντείες 6 -

Μη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων 10 19

Μη συμμόρφωση προς απόφαση 2 -

Παράνομη παιδική διαφήμιση 1 -

Παράνομη διαφήμιση 2 1

Παράνομη δικτύωση 15 3
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Παραπλάνηση κοινού 4 -

Παραβίαση τεκμηρίου αθωότητος 2 1

Παραβίαση τήρησης κανόνων πολιτικής πολυφωνίας 5 -

Παρότρυνση σε ακραία κοινωνική συμπεριφορά 1 -

Παράνομη δημοσιοποίηση προανακριτικού υλικού   7 -

Προβολή απαγορευμένου τυχηρού παιγνίου 60 1

Προσβολή προσωπικότητας 2 1

Μη προσήκουσα σήμανση 6 -
Πρόσκληση συμμετοχής σε παίγνιο μέσω γραμμών υψηλής 
χρέωσης 1 -

Προστασία ανηλίκων 20 1

Προστασία αναφερομένων προσώπων 1 1

Προστασία δικαιώματος διαφορετικών απόψεων 3 -

Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων 1 -

Προσφυγή κατά αποφάσεως της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 1 -

Συγκεκαλυμμένη διαφήμιση 7 2

Αίτηση συμπλήρωσης βεβαίωσης 1 7

Υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου 22 2

Υποβάθμιση προγράμματος 9 1

Παράνομες τηλεπωλήσεις 1 -

Παράνομη τοποθέτηση προϊόντος 2 -

Παράνομη αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος 14 1

Παράνομη χορηγία δελτίων ειδήσεων-εκπομπές - 2

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ. 

Από τις  εξακόσιες είκοσι  μία (621)  αποφάσεις,  οι  τριακόσιες πενήντα επτά 

(357) αφορούν τηλεοπτικούς σταθμούς και οι διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) 

ραδιοφωνικούς  σταθμούς.  Η  κατανομή  σε  ποσοστά  του  αριθμού  των 

αποφάσεων ανά μέσο (ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών) απεικονίζεται 

στο διάγραμμα 1. Οι αποφάσεις των τηλεοπτικών σταθμών, με ποσοστό 57%, 

ξεπερνούν εκείνες των ραδιοφωνικών κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2013 ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ-ΠΟΣΟΣΤΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

57%

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

43%

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ. 

Οι περισσότερες κυρωτικές αποφάσεις έχουν επιβληθεί για μία συγκεκριμένη 

παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής  νομοθεσίας,  υπάρχουν  όμως  κυρωτικές 

αποφάσεις  με  τις  οποίες  έχει  επιβληθεί  μία  διοικητική  κύρωση  για 

περισσότερες της μιας παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, όπως : 

Από τις 357 αποφάσεις που αφορούν τηλεοπτικούς σταθμούς, εκδόθηκαν 71 

κυρωτικές αποφάσεις με τις οποίες έχει επιβληθεί μία διοικητική κύρωση για 

δύο παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας,  π.χ.  433/2013 απόφαση 

για α) δημοσιοποίηση στοιχείων της ποινικής προδικασίας (προανακρίσεως και 

ανακρίσεως) και β) παράνομη υποκατάσταση αστυνομικών και ανακριτικών 

αρχών,  122/2013 απόφαση για α)  προβολή απαγορευμένου παιγνίου και β) 

παραπλάνηση κοινού,  216/2013 απόφαση για α) προστασία ανηλίκων και β) 

προσήκουσα  σήμανση  σε  τρέιλερ,  228/2013 απόφαση για  α)  υπέρβαση 

διαφημιστικού χρόνου και β) σήμανση τηλεπώλησης κ.λπ.

Από  τις  357  κυρωτικές  αποφάσεις  που  αφορούν  τηλεοπτικούς  σταθμούς, 

εκδόθηκαν 20 με τις οποίες έχει επιβληθεί μία διοικητική κύρωση για τρεις 

παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, π.χ. 213/2013 απόφαση για α) 
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προστασία  ανηλίκων,  β)  προστασία  ελληνικής  γλώσσας  και  γ)  υποβάθμιση 

προγράμματος,  214/2013  απόφαση για  α)  προστασία  ανηλίκων,  β) 

προσήκουσα  σήμανση  και  γ)  προστασία  ελληνικής  γλώσσας,  198/2013 

απόφαση για  α)  παραβίαση  τεκμηρίου  αθωότητος,  β)  παράνομη 

υποκατάσταση  αστυνομικών  και  ανακριτικών  αρχών  και  γ)  τοποθέτηση 

προϊόντος κ.λπ. 

Από  τις  264  κυρωτικές  αποφάσεις  που  αφορούν  ραδιοφωνικούς  σταθμούς, 

εκδόθηκαν 30  με  τις  οποίες  έχει  επιβληθεί  μία διοικητική κύρωση για  δύο 

παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, π.χ. 139/2013 απόφαση για α) 

χορηγία  δελτίων  ειδήσεων-εκπομπών  και  β)  συγκεκαλυμμένη  διαφήμιση, 

461/2013 απόφαση για α) παρουσίαση εκπομπής κατά τρόπο αναξιοπρεπή και 

β) υποβάθμιση προγράμματος κ.λπ.

Από  τις  264  κυρωτικές  αποφάσεις  που  αφορούν  ραδιοφωνικούς  σταθμούς, 

εκδόθηκαν 15  με τις οποίες έχει επιβληθεί μία διοικητική κύρωση για τρεις 

παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας π.χ.  557/2013 απόφαση για α) 

προστασία  ελληνικής  γλώσσας,  β)  υποβάθμιση  προγράμματος  και  γ) 

προστασία  ανηλίκων,  137/2013 για  α)  προστασία  ελληνικής  γλώσσα,  β) 

υποβάθμιση  προγράμματος  και  γ)  προστασία  αναφερομένων  προσώπων, 

286/2013  απόφαση για  α)  προστασία  ελληνικής  γλώσσας,  β)  προστασία 

ανηλίκων και γ) υποβάθμιση προγράμματος κ.λπ.

 Οι  εξακόσιες  είκοσι  μία  (621)  αποφάσεις  συγκροτούν  τέσσερις  κύριες 

κατηγορίες  αποφάσεων,  ήτοι  εγκρίσεις  αιτήσεων,  διοικητικές  κυρώσεις, 

απορρίψεις αιτήσεων και ανακλήσεις αποφάσεων (πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ-
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 72 137 209
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 222 49 271
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 61 48 109
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2 30 32
ΣΥΝΟΛΑ 357 264 621

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ. 

Από  το  σύνολο  των  621  αποφάσεων,  ποσοστό  43,64%  αφορά  διοικητικές 

κυρώσεις,  33,66% εγκρίσεις αιτήσεων,  17,55% αφορά απορρίψεις  αιτήσεων 

και 5,15% ανακλήσεις αποφάσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ-
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) 2013 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Δεκτή αίτηση ανάκλησης απόφασης 1 1 2
Δεκτή αίτηση αντικατάστασης φορέως ραδιοφωνικού 
σταθμού από τους εργαζομένους σε αυτόν - 3 3
Δεκτή αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης νομίμου 
λειτουργίας - 5 5
Δεκτή αίτηση θεραπείας 13 9 22
Δεκτή αίτηση δικτύωσης 2 42 44
Δεκτή αίτηση εκπομπής από νόμιμο κέντρο 
εκπομπής - 6 6
Έγκριση αίτησης διόρθωσης-συμπλήρωσης 
απόφασης 2 - 2
Έγκριση αύξησης επιτρεπόμενου χρόνου μετάδοσης 
προγράμματος 1 - 1
Έγκριση μεταβίβασης/αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 16 58 74
Έγκριση μετάδοσης μέσω δορυφόρου 8 - 8
Έγκριση περιεχομένου προγράμματος για μετάδοσή 
του μέσω ευρυζωνικού δικτύου 12 - 12
Έγκριση σύμβασης/τροποποίησης σύμβασης 
συνδρομητικής τηλεόρασης 5 - 5
Έγκριση ψηφιακής μετάδοσης 5 - 5
Εν μέρει δεκτή αίτηση θεραπείας 5 6 11
Εν μέρει δεκτή αίτηση έγκρισης 
μεταβίβασης/αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1 - 1
Δεκτή αίτηση συμπλήρωσης βεβαίωσης 1 7 8
Σύνολο 72 137 209
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Διακοπή λειτουργίας σταθμού 3 14 17
Διακοπή εκπομπής 1 - 1
Διοικητική κύρωση προστίμου 141 24 165
Διοικητική κύρωση συστάσεως  77 11 88
Σύνολο 222 49 271
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ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
Απόρριψη αίτησης ανάκλησης απόφασης 3 1 4
Απόρριψη αίτησης ανάκλησης βεβαίωσης νομίμου 
λειτουργίας - 1 1
Απόρριψη αίτησης για έγκριση μετάδοσης μέσω 
δορυφόρου 1 - 1
Απόρριψη αίτησης δικτύωσης - 1 1
Απόρριψη αίτησης για μετάδοση μέσω ευρυζωνικών 
δικτύων 1 - 1
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης 
νομίμου λειτουργίας - 2 2
Απόρριψη αίτησης αλλαγής συχνότητας - 1 1
Απόρριψη αίτησης θεραπείας             51 34 85
Απόρριψη αίτησης για έγκριση 
μεταβίβασης/αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 4 8 12
Απόρριψη αίτησης διόρθωσης-συμπλήρωσης 
απόφασης 1 - 1
Σύνολο 61 48 109
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
Ανάκληση απόφασης 2 - 2
Ανάκληση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας - 1 1
Ανάκληση δικτύωσης-λύση δικτύωσης - 29 29
Σύνολο 2 30 32
ΣΥΝΟΛΑ 357 264 621

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ. 

Στο σύνολο των τριακοσίων πενήντα επτά (357) αποφάσεων των τηλεοπτικών 

σταθμών  κυριαρχούν  οι  κυρωτικές  αποφάσεις  και  ειδικότερα  οι  χρηματικές 

κυρώσεις,  δηλαδή  τα  πρόστιμα,  που  καταλαμβάνουν  την  πρώτη  θέση  με 

ποσοστό  39,50%  (και  22,71%  επί  του  συνόλου  των  621  αποφάσεων), 

ακολουθούν οι συστάσεις στη δεύτερη θέση με ποσοστό 21,57% (και 12,40% 

επί  του  συνόλου  των  621  αποφάσεων)  και  στην  τρίτη  θέση  βρίσκονται  οι 

απορριπτικές επί των αιτήσεων θεραπείας αποφάσεις, με ποσοστό 14,29% (και 

8,21% επί του συνόλου των 621 αποφάσεων). 

Στο  σύνολο  των  διακοσίων  εξήντα  τεσσάρων  (264)  αποφάσεων  των 

ραδιοφωνικών  σταθμών,  την  πρώτη  θέση  καταλαμβάνουν  οι  εγκρίσεις  και 

ειδικότερα οι εγκρίσεις μεταβιβάσεων με ποσοστό 21,97%, (και 9,34% επί του 

συνόλου  των 621  αποφάσεων).  Στη δεύτερη  θέση ακολουθούν  οι  εγκρίσεις 

αιτήσεων δικτυώσεων με ποσοστό 15,91% (και 6,76% επί του συνόλου των 

621  αποφάσεων)  και  στην  τρίτη  θέση  βρίσκονται  οι  απορρίψεις  αιτήσεων 
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θεραπείας  με  ποσοστό  12,88%  (και  5,48  %  επί  του  συνόλου  των  621 

αποφάσεων).

Οι  διακόσιες  εβδομήντα  μία  (271)  κυρωτικές  αποφάσεις,  οι  οποίες 

αντιπροσωπεύουν  ποσοστό  43,64% στο  σύνολο  των  εξακοσίων  είκοσι  μίας 

(621) αποφάσεων,  παρατίθενται αναλυτικά ανά τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό 

σταθμό, στον πίνακα 4 που ακολουθεί.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2013

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

Οριστική διακοπή λειτουργίας σταθμού 
Μη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων - 8 8
Μη συμμόρφωση προς απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 2 - 2
Διακοπή λειτουργίας σταθμού για τεχνικά θέματα - 1 1
Διαπιστωμένη μη λειτουργία του σταθμού 1 5 6
Σύνολο 3 14 17
Διακοπή εκπομπής 
Οριστική διακοπή τυχηρού παιχνιδιού 1 - 1
Σύνολο 1 - 1
Σύσταση 
Παράνομη 
διαφήμιση/τηλεπώληση/χορηγία/τοποθέτηση 
προϊόντος 9 3 12
Παράνομο περιεχόμενο εκπομπής 62 3 65
Τεχνικά θέματα 4 1 5
Μη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων 1 4 5
Προς την Ε.Ρ.Τ.  Α.Ε. 1 - 1
Σύνολο 77 11 88
Πρόστιμο
Παράνομη 
διαφήμιση/τηλεπώληση/χορηγία/τοποθέτηση 
προϊόντος 27 4 31
Παράνομο περιεχόμενο εκπομπής 79 11 90

Τεχνικά θέματα 25 2 27
Μη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων 9 7 16

Άλλο 1 - 1
Σύνολο 141 24 165

ΣΥΝΟΛΑ 222 49 271

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ. 
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Στο σύνολο των διακοσίων είκοσι δύο (222) κυρωτικών αποφάσεων για τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς, κυριαρχούν στην πρώτη θέση, με ποσοστό 35,59%, τα 

πρόστιμα (χρηματικές κυρώσεις) για περιεχόμενο εκπομπής, στη δεύτερη θέση, 

με ποσοστό 27,93%, βρίσκονται οι συστάσεις για περιεχόμενο εκπομπής και 

στην τρίτη θέση, με ποσοστό 12,16%, τα πρόστιμα (χρηματικές κυρώσεις) για 

εμπορικές  οπτικοακουστικές  ανακοινώσεις  (διαφήμιση  /  τηλεπώληση  / 

χορηγία / τοποθέτηση προϊόντος). 

Στο  σύνολο  των  σαράντα  εννέα  (49)  κυρωτικών  αποφάσεων  για  τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, στην πρώτη θέση βρίσκονται, με ποσοστό 22,45%, 

τα  πρόστιμα  για  περιεχόμενο  εκπομπής,  στη  δεύτερη  θέση,  με  ποσοστό 

16,33%,  η  οριστική  διακοπή  λειτουργίας  σταθμού  για  μη  υποβολή 

εκζητηθέντων στοιχείων και στην τρίτη θέση, με ποσοστό 14,29%, τα πρόστιμα 

για μη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων.  

Οι  κυρωτικές  αποφάσεις  για  τους  τηλεοπτικούς  και  τους  ραδιοφωνικούς 

σταθμούς αφορούν πρωτίστως ζητήματα περιεχομένου και δευτερευόντως για 

τους  μεν  τηλεοπτικούς  σταθμούς  ζητήματα  εμπορικών  οπτικοακουστικών 

ανακοινώσεων  (διαφήμιση/τηλεπώληση/χορηγία/τοποθέτηση  προϊόντος),  για 

τους δε ραδιοφωνικούς ζητήματα μη ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους 

ως προς  την υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων.

Οι  κυρωτικές  αποφάσεις  των  προστίμων  για  ζητήματα  περιεχομένου,  που 

παρουσιάζουν  το  μεγαλύτερο  ενδιαφέρον,  αφορούν  για  τους  τηλεοπτικούς 

σταθμούς,  όπως  φαίνεται  στον  πίνακα  5,  κυρίως  ζητήματα  προβολής 

απαγορευμένου  παιγνίου,  υπέρβασης  διαφημιστικού  χρόνου  και  προστασίας 

ανηλίκων  ενώ  για  τους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  ξεχωρίζουν  οι  κυρωτικές 

αποφάσεις των προστίμων για ζητήματα προστασίας της ελληνικής γλώσσας. 

Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζεται ότι αρκετές αποφάσεις του πίνακα 5 αφορούν 

ταυτόχρονα δύο, τρεις ή και τέσσερις παραβάσεις, π.χ. η  122-2013 απόφαση 
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αφορά α)  προβολή απαγορευμένου παιγνίου  και  β)  παραπλάνηση κοινού,  η 

452-2013  απόφαση αφορά  α)  υποβάθμιση  προγράμματος,  β)  προστασία 

ελληνικής γλώσσας, γ) προστασία ανηλίκων και δ) προσήκουσα σήμανση, η 

454-2013 απόφαση αφορά α) βία και β) προσήκουσα σήμανση σε τρέϊλερ και η 

385-2013 απόφαση αφορά α)προστασία ελληνικής γλώσσας και β) προσβολή 

προσωπικότητας κ.λπ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2013

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ

Αθέμιτη διαφήμιση 1 -
Ανακριβής μετάδοση γεγονότων 2 -
Αναξιοπρεπής συμπεριφορά 1 1
Αστροπροβλέψεις-μέντιουμ-χαρτομαντείες 6 -
Παράνομη προβολή βίας 1 -
Παράνομη δημοσιοποίηση προανακριτικού υλικού 1 -
Δυσμενείς διακρίσεις 1 -
Έλλειψη αισθήματος ευθύνης 1 -
Μη προσήκουσα σήμανση 2 -
Παράλειψη προβολής λογοτύπου 1 -
Παραβίαση τεκμηρίου αθωότητος 2 -
Παραβίαση τήρησης κανόνων πολιτικής πολυφωνίας 1 -
Παράνομη διαφήμιση 2 -
Παράνομη δημοσκόπηση - -
Παραπλάνηση κοινού 3 -
Προβολή απαγορευμένου τυχηρού παιγνίου 35 -
Προσβολή θεσμών - -
Προσβολή προσωπικότητος 1 1
Προστασία ανηλίκων 11 1
Προστασία αναφερομένων προσώπων 1 1
Προστασία ελληνικής γλώσσας 1 6
Προστασία δικαιώματος διαφορετικών απόψεων 1 -
Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων 1 -
Συγκεκαλυμμένη διαφήμιση 4 1
Παράνομες τηλεπωλήσεις 1 -
Παράνομη τοποθέτηση προϊόντος 2 -
Υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου                       17 2
Υποβάθμιση προγράμματος 6 1
Παράνομη χορηγία δελτίων ειδήσεων-εκπομπές - 1

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ
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Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαχρονικά από το έτος 

2002 έως και το έτος 2013 απεικονίζονται στο διάγραμμα 28. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2002-2013
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ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ

Το συνολικό ποσόν των επιβληθέντων προστίμων για το έτος 2013 ανέρχεται 

στα  5.398.000  ευρώ εκ  των  οποίων  5.270.000  ευρώ  έχουν  επιβληθεί  σε 

τηλεοπτικούς  σταθμούς  και  128.000  ευρώ  σε  ραδιοφωνικούς  σταθμούς. 

Διαχρονικά,  τα ποσά των προστίμων από το έτος 2002 μέχρι το έτος 2013 

παρατίθενται στον πίνακα 6 και απεικονίζονται στο διάγραμμα 3.

Πίνακας 6. ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε.Σ.Ρ. 
2002-2013

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ
1.450.000 2002
3.208.000 2003
3.133.000 2004
3.867.216 2005
7.344.000 2006

8 Δεν περιλαμβάνονται οι βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 και 2013. 
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2.795.000 2007
4.674.000 2008
2.617.000 2009
3.279.000 2010
2.025.000 2011
6.538.000 2012
5.398.000 2013

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  3. ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  2002-2013
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ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  9   ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-  

2013 

Το έτος 2013 παρατηρήθηκε σε σύγκριση με το έτος 2012 μικρή μείωση (μείον 

48  αποφάσεις)  του  συνολικού  αριθμού  των  αποφάσεων  που  εκδόθηκαν,  η 

οποία αποδίδεται κυρίως στη μείωση του συνολικού αριθμού των αποφάσεων 

που αφορούν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς (μείον 51 αποφάσεις).  

9 Βλ.  έκθεση  πεπραγμένων ΕΣΡ,  2012 στον  ιστότοπο  http  ://  www  .  esr  .  gr   στη  διαδρομή ΤΟ Ε.Σ.Ρ.- 
Εκθέσεις Πεπραγμένων-Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2012
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Ειδικότερα, όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς, υπήρξε αύξηση κατά 3 

αποφάσεις,  ενώ  η  σχέση  αποφάσεων  τηλεοπτικών  προς  ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, έγινε 57:43 το 2013 έναντι 53:47 που ήταν το έτος 2012. Αύξηση 

επίσης σημειώθηκε και στον αριθμό των αποφάσεων που αφορούν χρηματικές 

κυρώσεις,  δηλαδή  πρόστιμα  κατά  τηλεοπτικών  σταθμών,  οι  οποίες 

καταλαμβάνουν  ποσοστό  22,71%  στο  σύνολο  των  αποφάσεων  (621)  που 

εκδόθηκαν το έτος 2013 έναντι του αντιστοίχου 19,43% για το έτος 2012. 

Παράλληλα, το έτος 2013 μειώθηκε το ποσό των προστίμων κατά 1.140.000 € 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στη 

μείωση του ποσού των προστίμων10 που αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς 

(μείον  1.085.000  €)  συνολικά  και  ελάχιστα  στη  μείωση  του  ποσού  των 

προστίμων για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς (μείον 55.000 €).  Εξάλλου,  ο 

μέσος όρος προστίμου ανά απόφαση που αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

αυξήθηκε το 2013 (5.333 € περίπου ανά απόφαση έναντι 4.256 € περίπου το 

έτος 2012) ενώ μειώθηκε για τους τηλεοπτικούς σταθμούς (37.376 € περίπου 

ανά απόφαση έναντι 48.885 € περίπου το έτος 2012) και επηρέασε σημαντικά 

το συνολικό ποσό. 

Επιπροσθέτως,  σημειώνεται  ότι  το  έτος  2013,  σε  σχέση  με  το  έτος  2012, 

αυξήθηκε  το  ποσοστό  των  συστάσεων  για  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς  σε 

12,40% έναντι 7,03% αντίστοιχα. 

Ως προς τις άλλες κατηγορίες αποφάσεων, το έτος 2013 παρατηρήθηκε μείωση 

των μεταβιβάσεων τηλεοπτικών σταθμών (2,58% έναντι 4,33% του έτους 2012 

στο  σύνολο  των  αποφάσεων)  ενώ  για  τους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  οι 

μεταβιβάσεις κινήθηκαν περίπου στα ίδια ποσοστά (9,34% για το έτος 2013 

έναντι  10,61% για το 2012) αλλά σχεδόν διπλασιάστηκαν οι αποφάσεις για 

δικτυώσεις ραδιοφωνικών σταθμών (6,76% για το έτος 2013 έναντι 3,59% για 

το έτος 2012).
10 Το  2013  το  συνολικό  ποσό προστίμων  για  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς  είναι  5.270.000 €  και 
αντιστοιχεί σε 141 αποφάσεις ενώ για το 2012 είναι 6.355.000 € και αντιστοιχεί σε 130 αποφάσεις. Για 
τους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς,  το  συνολικό  ποσό  προστίμων  για  το  2013  είναι  128.000  €  και 
αντιστοιχεί σε 24 αποφάσεις έναντι 183.000 € για 43 αποφάσεις του έτους 2012.
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ  ΤΥΧΕΡΩΝ 

ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, όπως ίσχυσε άλλωστε και το έτος 2012, 

μεγάλο  ποσοστό  των  αποφάσεων  για  χρηματικές  κυρώσεις  εις  βάρος 

τηλεοπτικών σταθμών, αφορά τυχερά παιχνίδια (26,95% των αποφάσεων των 

προστίμων του έτους 2013 και 38,46% των αποφάσεων των προστίμων του 

έτους 2012), τα οποία επισύρουν υψηλά πρόστιμα, δηλαδή από 100.000 έως 

200.000 €.

Συγκεκριμένα,  το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  σε  τηλεοπτικούς  σταθμούς  χρηματικές 

κυρώσεις συνολικού ύψους 3.165.000 Ευρώ (ποσοστό 58,7% του συνόλου των 

ετήσιων χρηματικών κυρώσεων) για τηλεοπτική προβολή τυχερών παιγνίων 

χωρίς την απαιτούμενη κατά το άρθρο 53 του Ν. 4002/2011 διοικητική άδεια 

και για παραπλάνηση του κοινού όσον αφορά τις πιθανότητες (1 ανά 1.500 ή 

3.000  κλήσεις  κατά  περίπτωση)  και  τους  όρους  κατάκτησης  του 

προσφερόμενου χρηματικού επάθλου. Οι κυρώσεις αφορούσαν συγκεκριμένα 

στα ακόλουθα τυχερά παίγνια:

1. Call For Cash παραγωγής της γερμανικής εταιρείας  Torna Media, 

το οποίο προβαλλόταν από τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής 

εμβέλειας και από τον τηλεοπτικό σταθμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

2. Τηλεκύβος παραγωγής της γερμανικής εταιρείας  Torna Media, το 

οποίο προβαλλόταν από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ.

3. Boing παραγωγής  της  εταιρείας  Topaggi Entertainment,  το  οποίο 

προβαλλόταν από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

4. Super Game εσωτερικής  παραγωγής  του  τηλεοπτικού  σταθμού 

ΑΝΤΕΝΝΑ,  το  οποίο  προβαλλόταν  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό 

ΑΝΤΕΝΝΑ.

Για  τα  ίδια  ως  άνω παιχνίδια  επιβλήθηκε  επίσης  στους  σταθμούς  η  ηθική 

κύρωση όπως μεταδίδουν με κυλιόμενη ταινία το ακόλουθο μήνυμα κατά τη 
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διάρκεια προβολής τους: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενημερώνει  

τους τηλεθεατές ότι έχει επιβάλει διοικητική κύρωση προστίμου για την προβολή  

αυτού του τυχερού τηλεπαιχνιδιού άνευ νομίμου αδείας».

Τέλος,  κατά  το  πρώτο  εξάμηνο  του  έτους  2013,  το  μέλος  του  Ε.Σ.Ρ.  Εύη 

Δεμίρη  και  ο  ειδικός  επιστήμονας-νομικός  Γεώργιος  Αναγνωσταράς 

συμμετείχαν  σε  Μικτή  Επιτροπή  αποτελούμενη  επίσης  από  τα  μέλη  της 

Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κ.κ. Κωνσταντίνο Κατσούδα και 

Παναγιώτη  Περάκη.  Έργο  της  Επιτροπής  ήταν  η  σύνταξη  Σχεδίου 

Κανονισμού  Ραδιοτηλεοπτικών  Τυχερών  Παιγνίων,  κατά  τα  σχετικά 

προβλεπόμενα στο άρθρο 53 Ν 4002/2011.

Η  Επιτροπή  συνήλθε  έξι  φορές  στην  έδρα  της  Επιτροπής  Εποπτείας  και 

Ελέγχου Παιγνίων και κατέληξε σε πρόταση Κανονισμού Ραδιοτηλεοπτικών 

Τυχερών Παιγνίων,  που ωστόσο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.  Κατά τις 

παραπάνω  συναντήσεις,  συζητήθηκαν  ακόμα  τα  κενά  της  υφιστάμενης 

νομοθεσίας γύρω από τα ραδιοτηλεοπτικά προβαλλόμενα παίγνια και η ανάγκη 

νομοθετικών βελτιώσεων. 

ΙΙ.   Σημαντικές Αποφάσεις 
Παρακάτω  παρουσιάζεται  ενδεικτικά  το  σκεπτικό  αντιπροσωπευτικών  ανά 

θέμα  αποφάσεων,  που  αφορούν  το  Τμήμα  Ποιότητας  Προγράμματος  και 

εκδόθηκαν από το Ε.Σ.Ρ. εντός του έτους 2013:

1)  Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στην  προστασία ανηλίκων λόγω 

μετάδοσης σκηνών βίας καθώς και μη προσήκουσας σημάνσεως. 

α)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  η  προβολή  σκηνών  βίας  την  5.8.2012   κατά  τη 

μετάδοση της ξένης σειράς με τον τίτλο «Private Practice», στις 12.00 π.μ. από 

τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «ANTENNA». 
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Τα νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη  παραβίαση  των  διατάξεων  περί  προστασίας  ανηλίκων  κατά  τη 

μετάδοση  σκηνών  βίας  σε  προγράμματα  παιδικής  τηλεθέασης  επειδή 

μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των ανηλίκων καθώς και προσήκουσας σημάνσεως.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 38/14.01.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι:  «Πρόκειται περί επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς το  

οποίο προβλήθηκε κατά την κατά την 5.8.2012, από ώρας 12:00 έως 13:00, με  

τη σήμανση: «κατάλληλο – επιθυμητή η γονική συναίνεση». Κατά τη διάρκεια  

του  επεισοδίου  προβλήθηκαν  πρόσωπα  με  κακώσεις,  κυρίως  στο  πρόσωπο.  

Παρότι  για  τις  εν  λόγω  κακώσεις  γίνεται  συζήτηση  περί  του  τρόπου  της  

θεραπείας των, το επεισόδιο ήταν ικανό να επιφέρει βλάβη στους ανηλίκους και  

εσφαλμένως  προβλήθηκε  σε  ώρα  παιδικής  τηλεθέασης.  Άξιο  παρατηρήσεως  

είναι  ότι  το  επεισόδιο  ανήκει  σε  τηλεοπτική  σειρά  η  οποία  προβαλλόταν  

βραδινές  ώρες  και  είχε  προβληθεί  με  διαφορετική  σήμανση.  Πρέπει  να  

σημειωθεί ότι κατά το άρθρο 26 παρ. 6 του Π. Δ/τος 109/2010, σε περίπτωση  

επανάληψης αυτούσιου ορισμένου προγράμματος, αυτό σημαίνεται υποχρεωτικά  

με το αρχικό του σύμβολο. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί  

στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου…».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ. 

β)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  η  προβολή  σκηνών  βίας  την  9.4.2012,  κατά  τη 

μετάδοση της  σειράς  κινουμένων σχεδίων με  τον τίτλο  «ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΩΝ 

ΥΠΕΡΗΡΩΩΝ:  OI  MAXHTEΣ  ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ», στις  10.30  π.μ.  από  τον 

ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «STAR CHANNEL». 

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη  παραβίαση  των  διατάξεων  περί  προστασίας  ανηλίκων  κατά  τη 

72

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



μετάδοση σκηνών βίας σε παιδικά προγράμματα επειδή μπορούσαν να έχουν 

αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων καθώς 

και προσήκουσας σημάνσεως 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την  υπ’ αριθμ. 78/28.2.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της  οποίας  αναφέρεται  ότι:  «Πρόκειται  περί  κινουμένων  σχεδίων  τα  οποία  

προβλήθηκαν την 10:30 π.μ. της ως άνω ημερομηνίας, δηλαδή σε ώρα κατά την  

οποία παρακολουθούν ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκαν  

βίαιες σκηνές με αερομαχίες και τραυματισμούς ανθρώπων. Παρότι η εκπομπή,  

ως εκ του περιεχομένου της, ήταν ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 15 ετών,  

προβλήθηκε  με  τη  σήμανση:  «κατάλληλη  για  όλους»,  και  σε  ώρα  παιδικής  

τηλεθέασης ενώ αν είχε την προσήκουσα σήμανση, θα έπρεπε να προβληθεί μετά  

την 22.30 ώρα».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ. 

γ)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε,  κατόπιν  καταγγελίας  πολίτη,  τρέηλερ  ξένης 

τηλεοπτικής σειράς  με τίτλο «Fatmagul»,  που μεταδόθηκε την 16.01.2013, 

ώρα 09:02,  από τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA CHANNEL».

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων περί προσήκουσας σημάνσεως τρέιλερ 

καθώς  και  προστασίας  ανηλίκων  κατά  τη  μετάδοση  σκηνών  βίας   επειδή 

μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

τους.. 

Το Ε.Σ.Ρ. κατά του ανωτέρω σταθμού εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 215/15.4.2013 

απόφασή του,  στο   σκεπτικό  της  οποίας,  μεταξύ  άλλων,  αναφέρεται  ότι: 

«Πρόκειται περί τρέιλερ ξένης σειράς το οποίο προβλήθηκε κατά την 16.1.2013,  

ώρα 09:02, με την ένδειξη: κατάλληλο – επιθυμητή η γονική συναίνεση. Κατά τη  
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διάρκεια του τρέιλερ προβλήθηκε εγκληματικός βιασμός γυναικός υπό πλειόνων  

του  ενός  αντρών,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  σε  βίαιες  και  επώδυνες  εικόνες.  Το  

τρέιλερ προβλήθηκε σε ώρα παιδικής τηλεθέασης και ήταν ικανό να επιφέρει  

δυσμενή επίδραση στην πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Πλέον τούτου το  

τρέιλερ έπρεπε να προβληθεί με την ένδειξη: κατάλληλο για ανηλίκους άνω των  

15  ετών,  μετά  την  22.30  ώρα.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  

επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου…».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου ύψους 

15.000 ευρώ.  

δ)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  η  προβολή  σκηνών  βίας  την  6.4.2013  κατά  τη 

μετάδοση της σειράς κινουμένων σχεδίων «MONSUNO» στις 11.00 και της 

σειράς κινουμένων σχεδίων «ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ» στις  14.15 και  17.50 

από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «NICKELODEON». 

Τα νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη  παραβίαση  των  διατάξεων  περί  προστασίας  ανηλίκων  κατά  τη 

μετάδοση σκηνών βίας σε παιδικά προγράμματα, επειδή μπορούσαν να έχουν 

αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την  υπ’ αριθμ. 424/2.9.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί προγράμματος κινουμένων σχεδίων  

με  τρομακτικές  σκηνές  βίας  οι  οποίες  παραπέμπουν  σε  θρίλερ  ενηλίκων.  

Προβλήθηκαν τέρατα, διαμελισμένα μέλη σωμάτων και γενικώς βίαιες σκηνές  

ικανές να προκαλέσουν φόβο τους ανηλίκους και να επιδράσουν αρνητικά στην  

ανάπτυξη της  προσωπικότητάς τους.  Πρέπει  να σημειωθεί  ότι  πρόκειται  περί  

παιδικής εκπομπής που προβλήθηκε σε ώρα παιδικής τηλεθέασης, ως και ότι η  

παρακολούθηση σκηνών βίας εξοικειώνει τους ανηλίκους με τη βία».
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

20.000 ευρώ. 

ε) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε, μετά από καταγγελία πολίτη, τρέηλερ ξένης ταινίας 

με  τίτλο  «American History X»,  που  μεταδόθηκε  την  26.11.2012  και  ώρα 

απογευματινή,  από τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR CHANNEL».

Κατά του ανωτέρω σταθμού, το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 454/23.9.2013 

απόφασή του,  στο   σκεπτικό  της  οποίας,  μεταξύ  άλλων,  αναφέρεται  ότι: 

«Πρόκειται περί τρέηλερ ξένης ταινίας η οποία προβλήθηκε τα μεσάνυχτα της  

26ης με 27.11.2012. Τα διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ταινίας προβλήθηκαν  

την 26.11.2012 από ώρας 16.13 έως 17.59, προβλήθηκαν δε κατά τη διάρκεια  

αυτών στιγμιότυπα από σεξουαλικό βιασμό ανδρός με έντονη έκφραση οδύνης  

του βιαζομένου καθώς και ολόγυμνο το σώμα αυτού στο δάπεδο του λουτρού  

όπου έγινε ο βιασμός. Τα μηνύματα μεταδόθηκαν με την ένδειξη “κατάλληλο-

επιθυμητή  η  γονική  συναίνεση”,  ενώ  είναι  αναμφισβήτητο  ότι  ήταν  εντελώς  

ακατάλληλα για ανηλίκους, ότι δεν μπορούσαν να προβληθούν σε ώρα παιδικής  

τηλεθέασης και σε κάθε περίπτωση ήταν ικανά να επιφέρουν σημαντική ηθική  

βλάβη στου ανηλίκους τηλεθεατές. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως  

επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου…».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ.  

2)  Απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ.  που  αναφέρεται  στη  μετάδοση  διαφημίσεων 

παιδικών παιχνιδιών.

α) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών την 

11,  12,  23,  24,  26  και  27.2.2013  από  τον  ιδιωτικό  τηλεοπτικό  σταθμό 

«NICKELODEON». 

75

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



Κατά  τη  μετάδοση  του  προγράμματος  του  σταθμού  της  11,  12,  26.2.2013 

μεταξύ 18:00 και 19:00, της 23 και 24.2.2013 μεταξύ 07:00 και 22:00 και την 

27.2.2013 μεταξύ 15:00 και 16:00, διαπιστώθηκε ότι μεταδόθηκαν διαφημίσεις 

παιδικών  παιχνιδιών,  μεταξύ  των  οποίων  και  διαφημίσεις  πολεμικών 

παιχνιδιών.

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων περί μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών 

παιχνιδιών  μεταξύ  07.00  και  22.00,  που  απαγορεύεται  και  μετάδοση 

διαφημίσεων πολεμικών παιχνιδιών.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την  υπ’ αριθμ. 369/8.7.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι: «πρόκειται περί διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών,  

οι  οποίες  προβλήθηκαν  από  της  07:00  έως  της  22:00  ώρας,  παρά  την  

υφισταμένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω  

χρονικού διαστήματος. Πλέον τούτου, προβλήθηκαν παιδικά παιχνίδια μάρκας  

NERF, τα οποία είναι όπλα διαφόρων τύπων με βλήματα από αφρολέξ σε σχήμα  

σφαίρας,  παρά  την  απαγόρευση  του  νόμου  προς  διαφήμιση  πολεμικών  

παιχνιδιών».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

20.000 ευρώ.

3)  Αποφάσεις  του  Ε.Σ.Ρ.  που  αναφέρονται  στην  ποιοτική  χρήση  της 

ελληνικής  γλώσσας,  στην  υπέρβαση  του  ανώτατου  ωριαίου  χρόνου 

μετάδοσης  διαφημιστικών  μηνυμάτων  και  στην  ποιοτική  στάθμη μίας 

εκπομπής.

α)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε,  κατόπιν  καταγγελιών  πολιτών,  η  ραδιοφωνική 

εκπομπή του δημοσιογράφου Γ. Τράγκα που μεταδόθηκε την 2.10.2012, ώρα 

8-10 π.μ., από τον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97,8». 
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Τα νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων περί ποιοτικής χρήσης της ελληνικής 

γλώσσας και περί εξασφάλισης ποιοτικής στάθμης της εκπομπής.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 138/11.3.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «…η χυδαιολογία και το υβρεολόγιο  

δεν  είναι  αναγκαίο  στοιχείο  της  προσηκούσης  ενημερώσεως  του  κοινού…Η 

χρήση  από  τους  ιδιώτες  των  συχνοτήτων  συνιστά  παραχώρηση  δημόσιας  

λειτουργίας  η  οποία  οφείλει  να  ασκείται,  όπως κάθε  δημόσια  λειτουργία,  με  

σύνεση και μετριοπάθεια. Είναι αναμφίβολο ότι δια της ως άνω εκπομπής δεν  

τηρήθηκε η προαναφερθείσα διάταξη του νόμου περί ευπρεπούς και καλαίσθητης  

εκφοράς  λόγου  ούτε  η  διάταξη  του  Συντάγματος  κατά  την  οποία  πρέπει  να  

εξασφαλίζεται  η  ποιοτική  στάθμη  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της  

ραδιοφωνίας, η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ο σεβασμός της αξίας του  

ανθρώπου.   Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  

ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου…».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου ύψους 

10.000 ευρώ.  

β)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε,  κατόπιν  καταγγελιών  πολιτών,  η  ραδιοφωνική 

εκπομπή του δημοσιογράφου Γ. Τράγκα που μεταδόθηκε την 23.5.2012 και 

ώρα 8-10 π.μ, από τον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97,8» . 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 136/11.3.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της  οποίας,  μεταξύ  άλλων,  αναφέρεται  ότι:  «Πρόκειται  περί  ραδιοφωνικής  

εκπομπής  η  οποία  ασχολήθηκε  με  την  επικαιρότητα  και  ιδιαίτερα  με  την  

οικονομική κατάσταση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο εκφωνητής  

αναφέρθηκε στην καγκελάριο της Γερμανίας, την οποία χαρακτήρισε ως “σκύλα  

του  Βερολίνου”  και  την  κυβέρνηση  της  ως  “τέταρτο  οικονομικό  Ράιχ”  

εξομοιώνοντας  αυτήν  με  τη φασιστική  κυβέρνηση  της  Γερμανίας  κατά το  Β΄  
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παγκόσμιο πόλεμο. Όμως η αναφορά κατ΄ αυτόν τον τρόπο στο πρόσωπο της  

καγκελαρίου  και  της  γερμανικής  κυβερνήσεως  συνιστά  παραβίαση  της  

υποχρέωσης του ραδιοφωνικού σταθμού προς ευπρεπή και καλαίσθητη εκφορά  

λόγου  και  σε  κάθε  περίπτωση  η  εκπομπή  δεν  έχει  την  από  το  Σύνταγμα  

επιβαλλόμενη ποιότητα η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη  

της χώρας και όχι στον εκχυδαϊσμό.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως  

επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου…».   

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου ύψους 

5.000 ευρώ. 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε, μετά από καταγγελία πολίτη, η εκπομπή «ΠΡΩΪΝΟ 

ΜΟΥ», που μεταδόθηκε την 23.11.2012 και ώρα πρωινή από τον τηλεοπτικό 

σταθμό «MEGA CHANNEL». 

Το Ε.Σ.Ρ., κατά του ανωτέρω σταθμού εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 213/15.4.2013 

απόφασή του,  στο   σκεπτικό  της  οποίας,  μεταξύ  άλλων,  αναφέρεται  ότι: 

«Πρόκειται περί εκπομπής η οποία προβλήθηκε κατά την 23.11.2012 από ώρας  

10.00 έως 13.20 με την ένδειξη “ κατάλληλο για όλους”. Κατά τη διάρκεια της  

εκπομπής οι συμμετέχοντες σε αυτήν συζητούσαν με σεξουαλικά υπονοούμενα,  

με απαράδεκτες φράσεις όπως “θα σε ξεφτιλίσω ρε ξεφτίλα”, “είναι αληταράς”,  

“με  χούφτωσε”,  “όλο  ρε  Δημήτρη  φάτο…έλα”,   “όλο  μέσα”  και  άλλες  

παρόμοιες.  Η εκπομπή δεν έχει την από το Σύνταγμα επιβαλλόμενη ποιότητα, η  

οποία  πρέπει  να  αποσκοπεί  στην  πολιτιστική  ανάπτυξη  της  χώρας  και  στην  

προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Η εκπομπή προβλήθηκε σε  

ώρα  παιδικής  τηλεθέασης  και  ήταν  ικανή  να  επιφέρει  ηθική  βλάβη  στους  

ανηλίκους.  Πλέον  τούτου,  η  εκπομπή  έπρεπε  να  προβληθεί  με  την  ένδειξη  

“κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών”, μετά την 22.30 ώρα. Για την εν  

λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  

διοικητική κύρωση του προστίμου…».  
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου ύψους 

15.000 ευρώ.  

δ) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε, κατόπιν καταγγελιών, η μετάδοση της ραδιοφωνικής 

εκπομπής  του  δημοσιογράφου  Γ.  Τράγκα,  που  μεταδόθηκε  την  22,  23  και 

25.10.2012 και την 6.11.2012, ώρα 8-10 π.μ., από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό 

σταθμό «REAL FM». 

Κατά τη μετάδοση της εκπομπής, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αυτής 

χρησιμοποίησε  μη  ευπρεπείς  φράσεις  και  λέξεις  κατά  τον  σχολιασμό 

προσώπων και θεμάτων της πολιτικής επικαιρότητας.  Επίσης,  διαπιστώθηκε 

υπέρβαση  του  ανώτατου  ωριαίου  χρόνου  μετάδοσης  διαφημιστικών 

μηνυμάτων  των  12  λεπτών  την  22.10.2012  μεταξύ  12:00  και  13:00,  την 

23.10.2012  μεταξύ  12:00  και  13:00  και  την  25.10.2012  μεταξύ  09:00  και 

10:00.

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων περί ποιοτικής χρήσης της ελληνικής 

γλώσσας  και  περί  υπέρβασης  του  ανώτατου  ωριαίου  χρόνου  μετάδοσης 

διαφημιστικών μηνυμάτων.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 287/10.6.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι: «ο σχολιαστής της εκπομπής δεν περιορίστηκε στον  

σχολιασμό της επικαιρότητας, αλλά αναφέρθηκε στην καγκελάριο της Γερμανίας  

και στους Γερμανούς κατά τρόπο απαράδεκτο και χρησιμοποίησε φράσεις και  

λέξεις  οι  οποίες  προσβάλλουν  την  ποιότητα  της  ελληνικής  γλώσσας.  Η  

χυδαιολογία και το υβρεολόγιο δεν είναι αναγκαίο στοιχείο της προσηκούσης  

ενημερώσεως του κοινού.  Οι  δίαυλοι  εκπομπής  των ραδιοφωνικών σταθμών  

συνιστούν δημοσία περιουσία και κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Νόμου 2328/1995  

χορηγούνται σε ιδιώτες για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Η χρήση  

από τους ιδιώτες των συχνοτήτων συνιστά παραχώρηση δημοσίας λειτουργίας η  
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οποία  οφείλει  να  ασκείται,  όπως  κάθε  δημοσία  λειτουργία,  με  σύνεση  και  

μετριοπάθεια. Είναι αναμφίβολο ότι δια της ως άνω εκπομπής δεν τηρήθηκε η  

προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου περί ευπρεπούς και καλαίσθητης εκφοράς  

λόγου, ούτε η διάταξη του Συντάγματος κατά την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται  

η ποιοτική στάθμη που επιβάλλει  η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας,  η  

πολιτιστική  ανάπτυξη  της  χώρας  και  ο  σεβασμός  της  αξίας  του  ανθρώπου.  

Πλέον  τούτου  ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  προέβαλλε  κατά  την  22.10.2012,  

διαφημίσεις  από  12:00  έως  13:00  ώρας  διαρκείας  15  λεπτών  και  19  

δευτερολέπτων, κατά την 23.10.2012, διαφημίσεις από 12:00 έως 13:00 ώρας 

διαρκείας  14  λεπτών  και  11  δευτερολέπτων  και  κατά  την  25.10.2012,  

διαφημίσεις  από  09:00  έως  10:00  ώρας  διαρκείας  13  λεπτών  και  40  

δευτερολέπτων, δηλαδή πέραν του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

20.000 ευρώ. 

ε) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε εκπομπή που μεταδόθηκε την 28, 29 και 30.8.2012 

και  ώρα  μεσημβρινή,  από  τον  ραδιοφωνικό  σταθμό  «EXTRASPORT 103 

FM» και αφορούσε προσβλητικό τρόπο αντιμετώπισης φιλάθλου. 

Κατά του ανωτέρω σταθμού εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 385/15.7.2013 απόφασή 

του, στο σκεπτικό της οποίας, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «…Αναμφιβόλως 

πρόκειται περί απαραδέκτου αντιμετωπίσεως του παρεμβάντος φιλάθλου και του  

πατρός του,  οι  οποίοι δεν  έτυχαν της επιβαλλόμενης από το νόμο ορθής και  

αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Παρά την πρόκληση του παρεμβάντος ακροατή, ο  

εκφωνητής είχε υποχρέωση εκ του νόμου να απαντήσει με ευπρέπεια διότι, κατά  

το  άρθρο  1  παρ.  1  του  νόμου  2328/1995,  οι  ραδιοφωνικοί  σταθμοί  ασκούν  

δημόσια  λειτουργία  και  έχουν  υποχρέωση  ψυχραίμου  και  αντικειμενικής  

αντιμετωπίσεως  των  πραγμάτων.  Η  επανειλημμένη…παραβίαση  της  

υποχρεώσεως  προς  ευπρεπή  και  καλαίσθητη  εκφορά  του  λόγου  ήταν  

απαράδεκτη. Η εκπομπή δεν έχει την από το Σύνταγμα επιβαλλόμενη ποιότητα η  
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οποία  πρέπει  να  αποσκοπεί  στην  πολιτιστική  ανάπτυξη  της  χώρας  και  στο  

σεβασμό της  αξίας  του ανθρώπου και  την  προστασία  της  νεότητας προς την  

οποία κυρίως απευθύνεται ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός.  Για τις εν λόγω  

εκτροπές  ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική  

κύρωση του προστίμου…».       

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου ύψους 

3.000 ευρώ.  

στ) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε επεισόδιο ελληνικής σειράς με τίτλο «Κάτι τρέχει 

με τους δίπλα», που μεταδόθηκε σε επανάληψη την 02.07.2012, στις 16:30, 

από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «MEGA CHANNEL».

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

προστασία  των  ανηλίκων  τηλεθεατών  και  το  ζήτημα  της  προσήκουσας 

σημάνσεως λόγω του χρόνου μετάδοσης της εκπομπής καθώς και η υποχρέωση 

τήρησης  των  γενικά  παραδεκτών  κανόνων  της  ευπρέπειας  και  της 

καλαισθησίας  στη  γλώσσα  και  τη  συμπεριφορά,  ως  προϋπόθεση  της 

συνταγματικής  υποχρέωσης  περί  ποιοτικής  στάθμης  των  μεταδιδόμενων 

προγραμμάτων.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 452/23.9.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι:  «Πρόκειται περί τηλεοπτικής σειράς εκπομπών με  

τον τίτλο: «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», η οποία προβαλλόταν μετά την 21.00  

ώρα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο προβλήθηκε, κατ’ επανάληψη, από της 16:30  

ώρας  της  2.7.2012,  με  την  ένδειξη:  «Κατάλληλο  –επιθυμητή  η  γονική  

συναίνεση».  Κατά  τη  διάρκεια  του  επεισοδίου  προβλήθηκε  διάλογος  με  τις  

φράσεις:  «Ξύπνα,  μαλάκα!  Πάνω  στην  έδρα  το  κάνει»,  «Η  γυναίκα  σου,  

μαλάκα! Πάνω στην έδρα το κάνει, ξύπνα!», «Μου πιάνεις τα μπαλάκια;» και  

άλλες  παρόμοιες.  Είναι  αναμφισβήτητο  ότι  η  εκπομπή  δεν  έχει  την  από  το  

Σύνταγμα  επιβαλλομένη  ποιότητα,  η  οποία  πρέπει  να  αποσκοπεί  στην  
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πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την  

προστασία  της  παιδικής  ηλικίας  και  της  νεότητος.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  

εκπομπή,  προβληθείσα  σε  ώρα  παιδικής  τηλεθέασης,  ήταν  ικανή  να  βλάψει  

σοβαρά την πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και θα έπρεπε να  

προβληθεί με την ένδειξή: «Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών» και  

εντεύθεν  μετά  την  22:30  ώρα.  Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  

επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου…».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ. 

ζ)  Το Ε.Σ.Ρ.απασχόλησαν,  κατόπιν  καταγγελιών πολιτών,  τα  επεισόδια των 

ξένων σειρών “Gossip Girl” και “Floricienta” που μεταδόθηκαν στις 22 και 

23.9.2012 αντίστοιχα, από τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR Channel».

Τα νομικά ζητήματα που εξετάστηκαν αναφορικά με τις εν λόγω ξένες σειρές 

ήταν  η  ενδεχόμενη  παραβίαση  των  διατάξεων  περί  ποιοτικής  χρήσης  της 

γλώσσας  και  ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  καθώς  και  περί 

προστασίας των ανηλίκων.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 575/2.12.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί δύο επεισοδίων ξένων σειρών τα  

οποία  προβλήθηκαν  με  την  ένδειξη  “Κατάλληλο-επιθυμητή  η  γονική  

συναίνεση”,  την  19:30  και  18:20  ώρα  αντιστοίχως.  Κατά  τη  διάρκεια  του  

πρώτου επεισοδίου προβλήθηκε συζήτηση μεταξύ νέωνανδρών και γυναικών και  

φιλί  μεταξύ  ανδρών  ενώ  ξεστομίσθηκαν  απαράδεκτες  φράσεις,  όπως  “έξω  

παλιαδερφή”. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου επεισοδίουπροβλήθηκαν ανούσιες  

συζητήσεις μεταξύ προσώπων νεαρής ηλικίας και ξεστομίσθηκαν προσβλητικές  

φράσεις  όπως  “βούλωστο”,  “μάζεψε  το  στόμα  σου,μάγισσα,  γιατί  θα  σου  

ξεριζώσω τη γλώσσα σου και θα τη στρώσω για χαλί σε όλο το σπίτι!”, “όλα τα  

έκανε αυτή η κακιασμένη παλιόγρια, η χοντρή”, “μάγισσα, θα σου βγάλω την  
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περούκα  που  φοράς,  αυτήν  την  ηλίθια  την  περούκα  και  θα  την  κάνω  

σφουγγαρίστρα”  και  άλλες  παρόμοιες.  Οι  εκπομπές  δεν  έχουν  την  από  το  

Σύνταγμα  επιβαλλομένη  ποιότητα,  η  οποία  πρέπει  να  αποσκοπεί  στην  

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και  

της  νεότητος.  Επιπλέον,  κατά  τη  διάρκεια  αυτών  δεν  τηρήθηκαν  οι  γενικά  

παραδεκτοί κανόνες που αφορούν την ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη εκφορά  

του λόγου. Τέλος αμφότερες οι  εκπομπές ήταν ικανές να προκαλέσουν βλάβη  

στην  ηθική  και  πνευματική  ανάπτυξη  των  ανηλίκωνκαι  σε  κάθε  περίπτωση  

έπρεπε να προβληθούν με την ένδειξη: “Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15  

ετών” και εντεύθεν μετά την 22:30 ώρα».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

20.000 ευρώ.  

4) Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρεται σε πληρότητα του δελτίου ειδήσεων, 

μη προβολή αντίθετης άποψης, απουσία λογοτύπου.

α) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε, μετά από καταγγελία εταιρείας, το κεντρικό δελτίο 

της 14.9.2012, που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΡΚΑΔΙΚΗ TV 

Α.Ε.».

Τα νομικά ζητήματα που εξετάστηκαν ανφορικά με το εν λόγω δελτίο ήταν η 

ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων περί πλήρους μετάδοσης των γεγονότων 

και παρουσίασης της αντίθετης άποψης.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 274/3.6.2013 απόφασή του, στο  σκεπτικό 

της οποίας, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:  «Πρόκειται περί κεντρικού δελτίου  

ειδήσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίστηκε ο Πρόεδρος του Εργατικού  

Κέντρου  ο οποίος  αναφέρθηκε  στη μαύρη και  ανεξέλεγκτη εργασία.  Κατά τη  

διάρκεια  της  συνεντεύξεως,  ο  Πρόεδρος  του  Εργατικού  Κέντρου  Αρκαδίας  

αναφέρθηκε  ειδικότερα  στην  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  “Αρκαδική  

Φιλοξενία ΑΞΤΕ” η οποία διατηρεί ξενοδοχεία στην περιοχή και ισχυρίστηκε  
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ότι δέχθηκε ανώνυμο τηλεφώνημα από εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της εταιρείας  

η οποία του ανέφερε ότι δεν είχε λάβει τους μισθούς των μηνών Μαΐου, Ιουνίου,  

Ιουλίου και Αυγούστου και το επίδομα αδείας του 2012. Όμως η πληρότητα του  

δελτίου ειδήσεων επέβαλε να κληθεί ο εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας και να  

εκθέσει τις απόψεις του επί της καταγγελίας. Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του  

τηλεοπτικού σταθμού ότι αναζητήθηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας  

και δεν αναβρέθηκε, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και είναι προσχηματικός.  

Όμως πλέον τούτων, όπως προκύπτει εκ της με αρ. πρωτ. 1058/ΕΣ/24.4.2013  

εκθέσεως  της  εις  το  Ε.Σ.Ρ.  υπηρετούσης  ειδικής  επιστήμονος,  καθόλη  τη  

διάρκεια  της  24ώρου ροής  προγράμματος  της  14.9.2012,  δεν  προβλήθηκε  το  

λογότυπο του τηλεοπτικού σταθμού, παρά την εκ του νόμου υποχρέωση. Για τις  

εν  λόγω  εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  

διοικητική κύρωση του προστίμου…».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ.                                

5)  Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στην  ποινική προδικασία, στην 

υποκατάσταση των ανακριτικών αρχών και στην τοποθέτηση προϊόντος.

α)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  η  εκπομπή  «ΦΩΣ  ΣΤΟ  ΤΟΥΝΕΛ»,  που 

μεταδόθηκε την 9,  16 και  23.11.2012 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό 

«ALPHA ΤV». 

Οι  εν  λόγω  δημοσιογραφικές  εκπομπές  ασχολήθηκαν  με  ένα  έγκλημα 

απαγωγής  και  εξαφάνισης  νεαρού  προσώπου  από  μία  συμμορία.  Κατά  τη 

διάρκεια  μετάδοσής  τους,  η  παρουσιάστρια  και  οι  λοιποί  συντελεστές  της 

εκπομπής  αναφέρθηκαν  στον  φερόμενο  ως  εγκέφαλο  της  απαγωγής,  κατά 

τρόπο ώστε να δηλώνεται με βεβαιότητα η ενοχή του. Επίσης, η εκπομπή αυτή 

περιείχε τοποθέτηση προϊόντος, η οποία απαγορεύεται στις δημοσιογραφικές 

εκπομπές. 
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Τα νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη  παραβίαση  των  διατάξεων  περί  τεκμηρίου  αθωότητας, 

υποκατάστασης των ανακριτικών αρχών και τοποθέτησης προϊόντος.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την  υπ’ αριθμ. 198/8.4.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της  οποίας  αναφέρεται  ότι:  «Κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής  ο  συλληφθείς  

Πέτρος Μιχαλεάκος αναφέρθηκε ως «άνθρωπος που σχεδίασε και εκτέλεσε την  

απαγωγή» και κατωτέρω ότι «οργάνωσε την απαγωγή», ότι είναι «ο εγκέφαλος  

της απαγωγής» και με άλλες παρόμοιες φράσεις. Είναι αληθές ότι ενίοτε το εν  

λόγω πρόσωπο αναφέρεται  ως φερόμενος εγκέφαλος,  γενικώς όμως από την  

εκπομπή ανακύπτει βεβαιότητα ότι πρόκειται περί προσώπου το οποίο διέπραξε  

το  έγκλημα,  κατά  παράβαση  του  κανόνος  δικαίου  κατά  τον  οποίο  ο  

κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος έως της καταδίκης του. Όμως πλέον τούτου,  

ενώ  στις  δημοσιογραφικές  εκπομπές,  όπως  η  ελεγχομένη,  απαγορεύεται  η  

τοποθέτηση  προϊόντος,  προβλήθηκε  η  ένδειξη  «εκπομπή  με  τοποθέτηση  

προϊόντος» και στη συνέχεια η επωνυμία της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Α.Ε.»,  η  οποία  είχε  εκδώσει  γεωγραφικό  χάρτη  της  Αττικής,  που  

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ. 

β)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  το  κεντρικό  δελτίο  ειδήσεων  του  τηλεοπτικού 

σταθμού  «ΑΝΤΕΝΝΑ  TV Α.Ε.»,   που μεταδόθηκε στις 5, 6 και 7.10.2013, 

αναφορικά με την προβολή στοιχείων της ποινικής προδικασίας για το θέμα 

της σύλληψης βουλευτών του κόμματος «Χρυσή Αυγή» για ποινικά κολάσιμες 

πράξεις.

 

Κατά του ανωτέρω σταθμού, το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 587/9.12.2013 

απόφαση,  στο  σκεπτικό  της  οποίας,  μεταξύ  άλλων,  αναφέρεται  ότι:  «…

πρόκειται περί δελτίων ειδήσεων κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν  
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τμήματα  ενόρκων  καταθέσεων  μαρτύρων  ενώπιον  ανακριτικών  αρχών.  Δεν  

πρόκειται  περί  σχολιασμών  των  τηλεπαρουσιαστών  αλλά  περί  αυτουσίων  

τμημάτων των ως άνω ενόρκων καταθέσεων. Τούτο προκύπτει με βεβαιότητα  

διότι τα αποσπάσματα των καταθέσεων διατυπώνονται σε πρώτο πρόσωπο του  

καταθέτοντος.  Ενδεικτική  είναι  και  η  επανειλημμένη  προβολή  των  εν  λόγω  

τμημάτων  μαρτυρικών  καταθέσεων…  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  

όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  

συστάσεως…».

         

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στο  σταθμό  τη  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  με 

απειλή επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων.

Με  το  ίδιο  σκεπτικό,  επεβλήθη  η  κύρωση  της  συστάσεως  και  στους 

τηλεοπτικούς σταθμούς «ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» (απόφ. 584/9.12.2013) 

και «Τ/Σ ΣΚΑΙ» (απόφ. 583/9.12.2013).

6) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στη συγκεκαλυμμένη διαφήμιση.

α) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 211/15.4.2013 απόφασή του αναφορικά 

με την εκπομπή  «Life» που μεταδόθηκε την 1η.2.2013, από τον τηλεοπτικό 

σταθμό «ΣΚΑΪ».

Στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ζωντανής  

ενημερωτικής  εκπομπής,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  αναφέρθηκε  η  

ενδιαφέρουσα απόφαση της εταιρείας  ΑΧΕ να επιλέξει  22 άτομα από εξήντα  

χώρες για να επισκεφτούν την υπηρεσία Space Expedition Corporation. Όμως,  

η  τηλεπαρουσιάστρια  δεν  περιορίστηκε  στην  αναφορά  αυτού  του  επικαίρου  

γεγονότος, αλλά προέβαλε αφίσα με σειρά αποσμητικών με το διακριτικό τίτλο  

Axe  Apollo  της  ως  άνω  εταιρείας.  Πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  

διαφημίσεως των προϊόντων της ως άνω εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε  

με το πρόσχημα της προαναφερθείσης δραστηριότητας αυτής. Για την εν λόγω  
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εκτροπή,  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  

κύρωση του προστίμου».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» (πρώην 

SEVEN) τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ.

β) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε η τηλεοπτική εκπομπή «ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», που 

μεταδόθηκε την 25.6.2012 από τον τηλεοπτικό σταθμό «EXTRA CHANNEL 

3».

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 275/3.6.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι:  «Πρόκειται περί ενημερωτικής εκπομπής κατά τη  

διάρκεια της οποίας, υπό το πρόσχημα της ενημερώσεως του κοινού επί μιας  

συγχρόνου  κατασκευής,  χαρακτηριζομένης  ως  «γιλέκο  νανοτεχνολογίας»,  ο  

τηλεπαρουσιαστής  έχει  προβεί  σε  απροκάλυπτη  διαφήμιση  του  προϊόντος,  με  

σύγχρονη  προβολή  των  στοιχείων  επικοινωνίας,  τόσο  του  ιστοτόπου  της  

εταιρείας που εμπορεύεται την ως άνω κατασκευή, όσο και του ηλεκτρονικού  

καταστήματος της εκπομπής. Μάλιστα ο τηλεπαρουσιαστής δεν περιορίστηκε σε  

αυτά,  αλλά  αναφέρθηκε  και  σε  πραγματικά  περιστατικά  ασθενών,  οι  οποίοι  

θεραπεύτηκαν  από  την  ασθένεια  του  ζαχάρου  δια  της  χρήσεως  του  ως  άνω  

κατασκευάσματος. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 

τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στο  σταθμό  τη  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των 

15.000 ευρώ.

γ)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  η  εκπομπή  «ΠΑΡΕΑ  ΣΤΗΝ  ΚΟΥΖΙΝΑ» που 

μεταδόθηκε στις 2 και 3.2.2013, από τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA». 
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Στην εν λόγω εκπομπή μαγειρικής παρουσιάστηκε συνταγή που είχε ως βασικό 

υλικό της το τυρί κρέμα «PHILADELPHIA». Κατά τη διάρκεια παρουσίασης 

και  εκτέλεσης της  συνταγής,  στον πάγκο της  κουζίνας  ήταν  τοποθετημένες 

πολλές συσκευασίες διαφόρων ειδών τυριού κρέμα «PHILADELPHIA», στις 

οποίες γινόντουσαν κοντινά πλάνα. Επίσης, υπήρξε συχνή και κατ΄επανάληψη 

αναφορά και προβολή του τυριού κρέμα, ενώ οι παρουσιαστές της εκπομπής 

ορισμένες φορές επαινούσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων περί συγκεκαλυμμένης διαφήμισης.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την  υπ’ αριθμ. 354/1.7.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι: «κατά τη διάρκεια της εκπομπής, υπό το πρόσχημα  

της  τοποθέτησης  προϊόντων,  διαφημίστηκε  συγκεκαλυμμένως  το  τυρί  

Philadelphia. Τούτο δε διότι ο παρουσιαστής δεν περιορίστηκε στην προβολή  

του διακριτικού σήματος του προϊόντος ή σε αναφορά αυτού, αλλά αναφέρθηκε  

επί  πολλή  ώρα  και  κατ’  επανάληψη  στο  προϊόν,  στη  συσκευασία  του,  στις  

συνταγές του με σύγχρονη προβολή ειδικών πλάνων με κοντινή εστίαση».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ. 

δ) Το Ε.Σ.Ρ. απασχόλησε η εκπομπή «OREO COOKEING» που μεταδόθηκε 

στις  2 και 3.2.2013, από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤΕΝΝΑ». Στην 

εν  λόγω  εκπομπή  μαγειρικής  παρουσιάστηκε  συνταγή  που  είχε  ως  βασικό 

υλικό  της  τα  μπισκότα  «OREO».  Κατά  τη  διάρκεια  παρουσίασης  και 

εκτέλεσης της συνταγής, στον πάγκο της κουζίνας ήταν τοποθετημένες πολλές 

συσκευασίες διαφόρων ειδών μπισκότων «OREO»,  στις  οποίες γινόντουσαν 

κοντινά πλάνα,  ενώ επίσης  υπήρξε συχνή και  κατ΄επανάληψη αναφορά και 

προβολή των μπισκότων αυτών. Επιπλέον, εικόνες των μπισκότων «OREO» 

προβλήθηκαν  ως  μέρος  του  σκηνικού  και  συγκεκριμένα  ως  λογότυπο  του 
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τίτλου της εκπομπής,  ως  γραφικά στους  τίτλους  έναρξης της  εκπομπής,  ως 

φόντο της κάρτας όπου αναγράφονταν τα υλικά των συνταγών και ως μέρος 

λεζάντας στην οποία αναγράφονταν διάφορα στοιχεία της εκπομπής.

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  αναφορικά  με  την  εκπομπή  ήταν  η 

ενδεχόμενη  παραβίαση  των  διατάξεων  περί  τοποθέτησης  προϊόντος  ή 

συγκεκαλυμμένης διαφήμισης.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την  υπ’ αριθμ. 355/1.7.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι: ««κατά τη διάρκεια της εκπομπής υπό το πρόσχημα  

της  τοποθετήσεως  προϊόντων,  ειδικότερα  των  μπισκότων  “OREO”  της  

εταιρείας  Kraft  Foods,  πραγματοποιήθηκε  συγκεκαλυμμένη διαφήμιση των εν  

λόγω προϊόντων και της παραγωγού εταιρείας. Τούτο δε διότι, όχι μόνο κατά  

τρόπο υπερβολικό και επί πολλή ώρα προβλήθηκαν τα εν λόγω προϊόντα, αλλά  

επιπλέον  η  παρουσιάστρια  αναφέρθηκε  κατ’  επανάληψη στη συσκευασία  των  

προϊόντων, στη συνταγή προς χρήση αυτών και στην προβολή ειδικών πλάνων  

με κοντινή εστίαση».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ. 

ε)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  η  εκπομπή  «ΥΓΕΙΑ  ΠΑΝΩ  ΑΠ’  ΟΛΑ»  που 

μεταδόθηκε την 6.4.2013 από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤΕΝΝΑ TV».

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 379/15.7.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της  οποίας  αναφέρεται  ότι: «η εκπομπή  είχε ειδική  σήμανση  τοποθετήσεως  

προϊόντος και κατά τη διάρκεια αυτής προβλήθηκε το προϊόν XLS Medical, το  

οποίο χρησιμοποιείται  για την απώλεια βάρους. Η εκπομπή δεν περιορίστηκε  

στην  προβολή  του  προϊόντος,  αλλά  επεξετάθηκε  σε  προβολή  βίντεο με  την 

παρουσίαση γυναικός, η οποία αναφέρθηκε στην χρήση του ως άνω προϊόντος 

και  στα αποτελέσματα της  χρήσεως κατ’  επανάληψη και  με  λεπτομέρειες,  με 
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αποτέλεσμα να ανακύψει συγκεκαλυμμένη διαφήμιση του εν λόγω προϊόντος, με  

την προσχηματική επίκληση της απλής τοποθετήσεως αυτού. Για την εν λόγω  

εκτροπή ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  

κύρωση του προστίμου».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στην εταιρεία με την επωνυμία «ANTENNA TV Α.Ε.», 

ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο 

«ΑΝΤΕΝΝΑ», τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ.

στ) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 490/21.10.2013 απόφασή του κατά του 

ραδιοφωνικού σταθμού  «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 97,6» Νομού Τρικάλων 

με αφορμή τη ροή προγράμματος της 18ης.10.2012. Στο σκεπτικό της ως άνω 

απόφασης αναφέρεται  ότι:  «Πρόκειται  περί  εκπομπών οι  οποίες  αποτέλεσαν  

αντικείμενο  χορηγίας.  Όμως  καίτοι  έπρεπε  οι  τίτλοι  των  χορηγών  να  

αναφερθούν στην αρχή και στο τέλος εκάστου προγράμματος, προβλήθηκαν και  

κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων και μάλιστα κατ’ επανάληψη, ενίοτε δε και  

με σαφέστατη παρακίνηση αγοράς των υπηρεσιών και προϊόντων των χορηγών,  

όπως:  «με  απίστευτη  ποικιλία  κρασιών,  πλούσια  συνοδευτικά  πιάτα  από  τα  

χεράκια  του  σεφ  Κωνσταντίνου  και  φυσικά  μουσική  που  πραγματικά  σε  

ταξιδεύει», «θα πάτε να απολαύσετε καλό τσίπουρο, ουζάκι, κρασί σούπερ, πολύ  

ωραίους  μεζέδες  και  μια  ατμόσφαιρα  τόσο  φιλική  και  τόσο  παρεΐστικη,  που  

πραγματικά δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού αυτό το mood, βρε παιδί μου, της  

"Κληματαριάς"».  Αναμφισβητήτως  πρόκειται  περί  παραβιάσεως  του  τρόπου  

προβολής του χορηγού και συγχρόνως περί συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως των  

επιχειρήσεων και των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων των χορηγών.  

Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται να επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η  

διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 

ΛΕΣΧΗ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Α.Ε.»,  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού  σταθμού 
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«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 97,6» Νομού Τρικάλων, τη διοικητική κύρωση 

του προστίμου των 3.000 ευρώ.

7) Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρεται σε τηλεπώληση.

α)  Το  Ε.Σ.Ρ.  απασχόλησε  η  μετάδοση  μηνυμάτων  τηλεπώλησης 

«Τρελοζουζουνιών» που μεταδόθηκαν την 9 και 15.10.2012, από τον ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθμό «SMILE (ΠΡΩΗΝ 0-6 TV)». 

Τα  νομικά  ζητήματα  που  εξετάστηκαν  ήταν  αναφορικά  με  ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων περί τηλεπώλησης και συγκεκριμένα των διατάξεων 

όπου  προβλέπεται  ότι  οι  οπτικοακουστικές  εμπορικές  ανακοινώσεις 

απαγορεύεται να θίγουν σωματικά ή ηθικά τους ανηλίκους και ειδικότερα οι 

τηλεπωλήσεις δεν επιτρέπεται να  παρακινούν τους ανηλίκους να συνάπτουν 

συμβάσεις πώλησης ή μίσθωσης αγαθών και υπηρεσιών εκμεταλλευόμενες την 

απειρία ή την ευπιστία τους.

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 483/14.10.2013 απόφασή του, στο σκεπτικό 

της οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί τηλεπωλήσεων μικροαντικειμένων  

και κατά τη διαφήμιση αυτών τα μικροαντικείμενα εισέρχονται σε σχολική τάξη,  

σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ο διδάσκαλος προσπαθεί να επιβάλλει  την τάξη  

αλλά τα μικροαντικείμενα τον καταδιώκουν. Η προβολή των αντικειμένων και  

του επεισοδίου  γίνεται  με παράλληλη προτροπή του εκφωνητή,  με τη φράση:  

«Παιδιά,  παιδιά,  κάντε  και  εσείς  τη  δική  σας  συλλογή  με  τα  σιχαμένα  

τρελοζουζούνια.  Αποκτήστε  σήμερα  το  ροζ  τρελοζουζούνι,  πασχαλίτσα.  Το  

μαύρο τρελοζουζούνι,  ταραντούλα.  Το κίτρινοτρελοζουζούνι,  το  μελισσάκι,  το  

γαλάζιο  τρελοζουζούνι,  τη  μύγα.  Το  πορτοκαλί  τρελοζουζούνι,  το  πορτοκαλί  

σκαθάρι.  Το  πράσινο  τρελοζουζούνι,  το  πράσινο  σκαθάρι».  Αναμφισβητήτως  

πρόκειται περί προτροπής ανηλίκων για την αγορά των μικροαντικειμένων και  

σε κάθε περίπτωση περί  προτροπής η οποία είναι ικανή να εξοικειώσει τους  

ανηλίκους  με  αυθαίρετες  και  παράνομες  πράξεις,  εντεύθεν  δε  να  επιφέρει  
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σημαντική ηθική βλάβη σε αυτούς. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως  

επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου…».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθμό τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 

15.000 ευρώ. 

8) Αποφάσεις σχετικά με τη μετάδοση μηνυμάτων αστροπροβλέψεων από 

τηλεοπτικούς φορείς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. 

α) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 534/11.11.2013 απόφασή του κατά του 

τηλεοπτικού σταθμού «ANTENNA TV» με αφορμή τη ροή προγράμματος της 

7ης.5.2013. 

Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης  αναφέρεται  ότι: «Πρόκειται  περί  

διαφημίσεως γυναικός ισχυριζομένης ότι προβλέπει το μέλλον δια της χρήσεως 

αστρολογίας, ταρώ, χαρτομαντείας και αριθμολογίας. Κλήθηκαν οι τηλεθεατές  

να επικοινωνήσουν με την τηλεφωνική συσκευή με αριθμό 14550, της οποίας η 

χρήση γίνεται δια της αναφερθείσης τιμής χρεώσεως. Δεν έγινε απλή ενημέρωση 

του  κοινού  περί  συγκεκριμένης  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  αλλά έγινε  

επανειλημμένη  προβολή  εικόνων  με  το  πρόσωπο  της  ως  άνω  γυναικός,  με 

σύγχρονη προβολή εγκύρου ομάδος αστρολόγων και υποσχέσεως πληροφοριών  

περί του μέλλοντος του τηλεθεατού ο οποίος θα επικοινωνήσει με τον ως άνω  

αριθμό τηλεφώνου.  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  διαφημίσεως  η  οποία  

εκμεταλλεύεται  τις προλήψεις  και  δεισιδαιμονίες  των  ανθρώπων.  Για  την  εν  

λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική  

κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στον  τηλεοπτικό  σταθμό τη  διοικητική  κύρωση  του 

προστίμου των 20.000 ευρώ.
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β) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 535/11.11.2013 απόφασή του κατά του 

τηλεοπτικού σταθμού «ANTENNA TV» αναφορικά με τη ροή προγράμματος 

της 19ης.3.2013. 

Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης  αναφέρεται  ότι: «Πρόκειται  περί  

διαφημίσεως αστρολόγων οι οποίοι προβλέπουν το μέλλον δια της αστρολογίας.  

Δεν  έγινε  απλή  ενημέρωση  του  κοινού  περί  συγκεκριμένης  επαγγελματικής  

δραστηριότητας,  αλλά  έγινε  επανειλημμένη  ανάπτυξη  των  δυνατοτήτων  

προβλέψεως  μελλοντικών  γεγονότων  δια  της  αστρολογίας.  Προβλήθηκαν  

επανειλημμένες  εικόνες  των  δύο  προσώπων  με  σύγχρονη  ανακοίνωση  του  

αριθμού τηλεφώνου δια του οποίο μπορούσαν να επικοινωνήσουν οι τηλεθεατές.  

Επανειλημμένως  έγινε  αναφορά  σε  καταξιωμένους  συνεργάτες  οι  οποίοι  

απαντούν  σε  ερωτήσεις  περί  του  μέλλοντος.  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  

διαφημίσεων οι οποίες εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες των  

ανθρώπων,  παρέχοντας  συγχρόνως  δυνατότητα  επικοινωνίας  δια  σταθερής  

τηλεφωνικής  γραμμής.  Για  την εν  λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  

στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στο  σταθμό  τη  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των 

20.000 ευρώ.

γ) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 603/16.12.2013 απόφασή του εις βάρος 

του  τηλεοπτικού  σταθμού  «ANTENNA TV»  αναφορικά  με  τη  ροή 

προγράμματος της 29ης.8.2013. 

Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης  αναφέρεται  ότι:  «Πρόκειται  περί  

διαφημίσεως γυναικός ισχυριζομένης ότι προβλέπει το μέλλον δια της χρήσεως  

αστρολογίας, ταρώ, και ενόρασης. Κλήθηκαν οι τηλεθεατές να επικοινωνήσουν  

με την παρέχουσα τις υπηρεσίες δια της τηλεφωνικής συσκευής με αριθμό 14550,  

της οποίας η χρήση γίνεται δια της αναφερθείσης τιμής χρεώσεως. Δεν έγινε  

απλή  ενημέρωση  του  κοινού  περί  συγκεκριμένης  επαγγελματικής  
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δραστηριότητας, αλλά έγινε επανειλημμένη προβολή εικόνων με το πρόσωπο της  

ως  άνω γυναικός,  με  σύγχρονη  προβολή  υποσχέσεως  πληροφοριών περί  του  

μέλλοντος του τηλεθεατού ο οποίος θα επικοινωνήσει με τον ως άνω αριθμό  

τηλεφώνου. Αναμφιβόλως πρόκειται περί διαφημίσεως η οποία εκμεταλλεύεται  

τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες των ανθρώπων δια της εξωθήσεως στην επί  

πληρωμή αναζήτηση ανυπάρκτων πληροφοριών για το μέλλον. Για την εν λόγω  

εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  

κύρωση του προστίμου».

Το Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό  «ΑΝΤΕΝΝΑ  TV» τη 

διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ.

9) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. για την υπέρβαση των χρονικών ορίων μετάδοσης 

διαφημιστικών  μηνυμάτων  από  τηλεοπτικούς  φορείς  εθνικής  και 

περιφερειακής εμβέλειας. 

α) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν  36/14.1.2013 απόφασή του αναφορικά 

με τη ροή προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού  «MEGA Channel»  για 

την  27.4.2012.  Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης  αναφέρεται  ότι: «ο 

τηλεοπτικός  σταθμός  κατά την 27.4.2012 προέβαλλε  διαφημίσεις:  από  21:00 

έως 22:00 ώρας διαρκείας  18 λεπτών και 38 δευτερολέπτων, δηλαδή πέραν 

του  νομίμου  ορίου  των  12  λεπτών  ανά  ώρα.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  

ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του  

προστίμου». 

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στο  σταθμό  τη  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των 

20.000 ευρώ.

β) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε κατά του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ TV» την 

υπ’ αριθμόν 37/14.1.2013 απόφασή του με αφορμή τη ροή προγράμματος της 

9ης.11.2012.  Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης  αναφέρεται  ότι: «ο 

τηλεοπτικός σταθμός κατά την προέβαλλε διαφημίσεις:  από  21:00 έως 22:00 
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ώρας, διαρκείας  23 λεπτών και 33 δευτερολέπτων και από  22:00 έως 23:00 

ώρας,  διαρκείας  14 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου  

ορίου  των 12 λεπτών ανά ώρα.  Για  την  εν  λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως  

επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στο  σταθμό  τη  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των 

30.000 ευρώ. 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την  υπ’ αριθμόν   117/18.2.2013 απόφαση για τη ροή 

προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού  «ANTENNA TV»  στις  3.12.2012. 

Στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης αναφέρεται ότι:  «ο τηλεοπτικός σταθμός 

κατά  την  ως  άνω ημερομηνία  προέβαλλε  διαφημίσεις  από  21:00  έως  22:00 

ώρας διαρκείας  23 λεπτών και 7 δευτερολέπτων και  από  22:00 έως 23:00 

ώρας  διαρκείας  13 λεπτών και 1 δευτερολέπτου, δηλαδή πέραν του νομίμου  

ορίου  των 12 λεπτών ανά ώρα.  Για  την  εν  λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως  

επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ANTENNA  TV  Α.Ε., 

ιδιοκτήτρια  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο 

ΑΝΤΕΝΝΑ, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ.

δ) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε κατά του τηλεοπτικού σταθμού «ANTENNA TV» την 

υπ’ αριθμόν 158/21.3.2013 απόφασή του αναφορικά με τη ροή προγράμματος 

της  18ης.10.2012.  Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης  αναφέρεται  ότι: «ο 

τηλεοπτικός σταθμός κατά την ως άνω ημερομηνία προέβαλλε διαφημίσεις από  

21:00 έως 22:00 ώρας, διαρκείας  21 λεπτών και 46 δευτερολέπτων και από 

22:00 έως 23:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, δηλαδή 

πέραν του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για την εν λόγω εκτροπή  

ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του  

προστίμου».
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στον τηλεοπτικό σταθμό με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΕΝΝA»,  

τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ.

ε) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 284/10.6.2013 απόφασή του με αφορμή 

τη ροή προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού  «STAR Channel»  για την 

18.10.2012.  Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης  αναφέρεται  ότι:  «ο 

τηλεοπτικός σταθμός προέβαλλε κατά την ως άνω ημερομηνία, διαφημίσεις από  

21:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας  17 λεπτών και 54 δευτερολέπτων, δηλαδή 

πέραν του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για την εν λόγω εκτροπή  

ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του  

προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  «STAR  CHANNEL» τη 

διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ.

στ) Το ΕΣΡ εξέδωσε την  υπ’ αριθμόν  287/10.6.2013  απόφασή του κατά του 

ραδιοφωνικού σταθμού «REAL FM» αναφορικά με τη ροή προγράμματός του 

την  22-23.10.2012,  25.10.2012  και  6.11.2012.  Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω 

απόφασης  αναφέρεται  ότι:  «ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  προέβαλλε  κατά  την  

22.10.2012, διαφημίσεις από 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και  

19  δευτερολέπτων,  κατά  την  23.10.2012,  διαφημίσεις  από  12:00  έως  13:00 

ώρας  διαρκείας  14  λεπτών και  11  δευτερολέπτων και  κατά την  25.10.2012,  

διαφημίσεις  από  09:00  έως  10:00 ώρας  διαρκείας  13  λεπτών  και  40  

δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για τις  

εν  λόγω  εκτροπές,  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  

διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM» Νομού Αττικής τη 

διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ. 
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ζ) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε κατά του τηλεοπτικού σταθμού «SBC» την υπ’ αριθμόν 

435/16.9.2013  απόφασή  του  με  αφορμή  τη  ροή  προγράμματος  από  την 

18η.2.2013  έως  την  22α .2.2013.  Στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης 

αναφέρεται  ότι:  «Ο τηλεοπτικός σταθμός προέβαλλε  κατά την:  α)  18.2.2013 

διαφημίσεις, με την τεχνική της διαιρεμένης οθόνης, διάρκειας 15 ωρών και 46 

λεπτών,  β)  19.2.2013  διαφημίσεις,  με την  τεχνική  της  διαιρεμένης  οθόνης,  

διάρκειας 16 ωρών και 34 λεπτών, γ) 20.2.2013 διαφημίσεις, με την τεχνική της  

διαιρεμένης  οθόνης,  διάρκειας  18  ωρών  και  38 λεπτών,  δ)  21.2.2013 

διαφημίσεις, με την τεχνική της διαιρεμένης οθόνης, διάρκειας 16 ωρών και 38  

λεπτών,  ε)  22.2.2013  διαφημίσεις,  με  την  τεχνική  της  διαιρεμένης οθόνης,  

διάρκειας  19  ωρών  και  38  λεπτών,  υπερβαίνοντας  το  νόμιμο  όριο  των  12 

λεπτών ανά ώρα. Ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία  

ότι οι εις την γωνία της οθόνης ανακοινώσεις δεν συνιστούν διαφήμιση αλλά  

ανακοίνωση χορηγών.  Όμως  κατά  το  άρθρο  11  παρ.  1  στ.  γ’  της  Οδηγίας  

109/2010  η  χορηγία πρέπει  να  επισημαίνεται  με  διακριτικό  σήμα,  κατά  την  

έναρξη και το τέλος αυτού του προγράμματος, και μια φορά κατά τη διάρκεια  

αυτού. Τοιαύτη σήμανση δεν υφίσταται και επομένως οι εν λόγω ανακοινώσεις  

δεν  μπορούν να θεωρηθούν ανακοινώσεις  χορηγών.  Συνιστούν αναμφιβόλως  

διαφήμιση  των  εν  λόγω  χορηγών και  προσμετρούνται  στο  χρόνο  των  

προβληθεισών  διαφημίσεων.  Για  την  εν  λόγω εκτροπή  ενδείκνυται  όπως 

επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στον  τηλεοπτικό σταθμό με το  διακριτικό  τίτλο  «SBC» 

Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 50.000 ευρώ.

η) Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 436/16.9.2013 απόφασή του κατά του 

τηλεοπτικού σταθμού «SBC» με αφορμή τη ροή προγράμματος την 8η.3.2013. 

Στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης αναφέρεται ότι:  «Ο τηλεοπτικός σταθμός 

κατά  την  8.3.2013  προέβαλλε  διαφημίσεις  διάρκειας  έως  και  μιας  ώρας,  

υπερβαίνοντας  το  νόμιμο  όριο  των  12  λεπτών  ανά  ώρα.  Ισχυρίζεται  η  

ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία ότι οι εις την γωνία της οθόνης  
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ανακοινώσεις δεν συνιστούν διαφήμιση αλλά ανακοίνωση χορηγών. Όμως κατά  

το  άρθρο  11  παρ.  1  στ.  γ’  της  Οδηγίας  109/2010  η  χορηγία  πρέπει  να  

επισημαίνεται  με  διακριτικό  σήμα,  κατά  την  έναρξη  και  το  τέλος  αυτού  του  

προγράμματος,  και  μια  φορά  κατά  τη  διάρκεια  αυτού.  Τοιαύτη  σήμανση  δεν  

υφίσταται και επομένως οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν  

ανακοινώσεις  χορηγών.  Συνιστούν  αναμφιβόλως  διαφήμιση  των  εν  λόγω  

χορηγών και προσμετρούνται στο χρόνο των προβληθεισών διαφημίσεων. Για  

την εν  λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον τηλεοπτικό  σταθμό η  

διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στον  τηλεοπτικό σταθμό  «SBC» Νομού  Αττικής  τη 

διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ.

θ)  Το  Ε.Σ.Ρ  εξέδωσε  την  υπ’  αριθμόν  529/11.11.2013  απόφασή  του  με 

αφορμή τη ροή προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA Channel» 

για την 28.5.2013. 

Στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης αναφέρεται ότι:  «ο τηλεοπτικός σταθμός 

κατά την ως άνω ημερομηνία  προέβαλλε  διαφημίσεις:  από  21:00 έως 22:00 

ώρας διαρκείας 22 λεπτών και 53 δευτερολέπτων, δηλαδή πέραν του νομίμου  

ορίου  των 12 λεπτών ανά ώρα.  Για  την  εν  λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως  

επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου».

Το  Ε.Σ.Ρ.  επέβαλε  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  τη  διοικητική  κύρωση  του 

προστίμου των 40.000 ευρώ.
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ΙΙΙ.  Διαρκής έρευνα πολιτικής πολυφωνίας

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαρκής έρευνα πολιτικής πολυφωνίας του Ε.Σ.Ρ. συνεχίστηκε για πέμπτη 

συνεχόμενη χρονιά, στην γενικά εμπλουτισμένη μορφή της, ενώ για δεύτερη 

χρονιά περιλαμβάνει πλέον το σύνολο των δελτίων ειδήσεων, καθώς και των 

ειδησεογραφικών εκπομπών, εκπομπών λόγου κλπ και όχι μόνο τα κεντρικά 

δελτία ειδήσεων. 

2) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  με  τη  μεθοδολογία  της  ποσοτικής  ανάλυσης 

περιεχομένου,  δηλαδή  μια  «συστηματική  κατηγοριοποίηση  επικοινωνιακού 

περιεχομένου σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και ανάλυση των σχέσεων που  

προκύπτουν  με  στατιστικές  μεθόδους»11.  Όπως  όμως  ήδη  αναφέρθηκε, 

υπάρχουν  μεθοδολογικές  διαφοροποιήσεις  ανά  περίοδο.  Για  την  έρευνα 

εργάστηκαν  οι  ειδικοί  επιστήμονες  του  Ε.Σ.Ρ.  Γιάννα  Λάκκα  και  Ιωάννης 

Τσίρμπας,  καθώς  και  ο  διοικητικός  υπάλληλος  Ιωάννης  Ηλιόπουλος.  Την 

ευθύνη οργάνωσης της  έρευνας  και  σύνταξης  της  τελικής  αναφοράς είχε  ο 

ειδικός επιστήμονας Ιωάννης Τσίρμπας.

Τα στοιχεία αφορούν την χρονική έκθεση των πολιτικών κομμάτων στα δελτία 

ειδήσεων,  τις εμφανίσεις  πολιτικών στελεχών στα δελτία ειδήσεων και στις 

λοιπές ειδησεογραφικές εκπομπές και εκπομπές λόγου. Από τον Απρίλιο του 

έτους 2012 τα στοιχεία αποστέλλονται  από τους  τηλεοπτικούς σταθμούς σε 

ειδική  φόρμα  που  κατάρτισε  το  Ε.Σ.Ρ.  και  συγκεντρώνονται  σε  βάση 

δεδομένων  προκειμένου  να  αναλυθούν  και  πάλι  με  το  στατιστικό  πακέτο 

SPSS.  Ο  έλεγχος  της  αξιοπιστίας  των  στοιχείων  που  αποστέλλουν  οι 

τηλεοπτικοί  σταθμοί,  γίνεται  δειγματοληπτικά  και  καλύπτει  το  30%  των 

στοιχείων  -ποσοστό  μεγαλύτερο  και  από  τις  αυστηρότερες  σχετικές 

προβλέψεις που απαντούν στη σχετική βιβλιογραφία. Στις περιπτώσεις εκείνες 

11 D. Riffe-S. Lacy –F.G. Fico. Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in  
Research. LEA, New Jersey, 1998, σ. 2.
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που διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και των 

στοιχείων που απέστειλαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, ο έλεγχος επεκτείνεται στο 

σύνολο  των  στοιχείων  για  το  αντίστοιχο  χρονικό  διάστημα  και 

πραγματοποιούνται  οι  αντίστοιχες  διορθώσεις  όπου  προκύπτει  ανάγκη,  ενώ 

ταυτόχρονα,  σε  περίπτωση  συστηματικών  παραλείψεων  ή  λαθών 

πραγματοποιείται επικοινωνία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με σκοπό την 

επισήμανσή τους. Συνολικά, για το σύνολο του έτους 2013 αναλύθηκαν 7.232 

εκπομπές.

Την  τελευταία  διετία,  ο  έλεγχος  της  πολιτικής  πολυφωνίας  φέρει  τα  εξής 

πλεονεκτήματα:

1. Παράγεται σε τακτική πλέον βάση -και όχι σε ετήσια- περιεκτικότερη 

αναφορά, με μεγαλύτερο πλούτο στοιχείων.

2. Η  πολιτική  πολυφωνία  περιλαμβάνει  πλέον  το  σύνολο  των  δελτίων 

ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών, ικανοποιώντας μια πάγια 

ανάγκη.

3. Έχει  ήδη  αναπτυχθεί  συνεργασία  και  διαρκής  επικοινωνία  με  τους 

τηλεοπτικούς  σταθμούς,  μέσω  της  οποίας  εκείνοι  αντιλαμβάνονται 

καλύτερα τη φιλοσοφία του Ε.Σ.Ρ. στο θέμα της πολιτικής πολυφωνίας 

και υπάρχει εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

3) Ερευνητικά Αποτελέσματα

Στον  Πίνακα  1  παρουσιάζεται  η  συνολική  χρονική  έκθεση  των  πολιτικών 

κομμάτων για το έτος 2013 ανά τηλεοπτικό σταθμό, ο μέσος όρος προβολής 

τους, καθώς και οι αποκλίσεις από τα εκλογικά τους ποσοστά.

Πίνακας 1: Συνολική Χρονική Έκθεση 2013 ανά Τηλ. Σταθμό
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(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)

*Τα  στοιχεία  για τη ΝΕΤ αφορούν το διάστημα 1/1/2013 έως 11/6/2013 και για τη ΔΤ το διάστημα 5/9/2013 έως 6/12/2013.

Από τον Πίνακα 1, είναι εμφανές ότι υπάρχουν αποκλίσεις τόσο μεταξύ των 

τηλεοπτικών σταθμών,  όσο και  σχετικά με  το εκλογικό ποσοστό που είχαν 

λάβει  τα  πολιτικά  κόμματα  στις  τελευταίες  εκλογές,  του  Ιουνίου  2012. 

Περισσότερο ευνοημένο φαίνεται να είναι το κόμμα της ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και 

Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι τα κόμματα, των οποίων η χρονική έκθεση έχει τις 

μεγαλύτερες αποκλίσεις από το εκλογικό τους ποσοστό.

Γράφημα 1: Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικής Χρονικής Έκθεσης Πολιτικών Κομμάτων 
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ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ X.A. Κ.Κ.Ε ΛΑΟΣ ΟΙΚΟΛ. ΛΟΙΠΑ 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Εκλ. Ποσοστό 6/2012 - 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 1,6 0,9 3,4

ALPHA 5,3 36,1 25,9 9,3 4,2 10,1 4,9 4,2 0,1 0,1 0,1
ANT1 5,6 43,5 22,3 11,5 2,8 5,5 5,0 3,6 0,1 0,2 0,1
ΝΕΤ/ΔΤ* 4,8 38,8 21,5 14,4 4,5 4,4 6,2 5,1 0,1 0,1 0,2
MEGA 7,7 33,4 23,1 15,6 3,4 4,3 6,7 5,4 0,1 0,1 0,3
ΣΚΑΪ 6,6 33,3 24,8 13,6 4,9 5,0 7,1 4,5 0,1 0,1 0,1
STAR 6,3 37,5 20,8 10,8 4,7 8,2 6,6 4,3 0,5 0,2 0,1
TV MAK 8,5 27,7 30,0 12,3 5,2 6,3 6,0 3,9 0,1 0,1 0,1
Μ.Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6,4 35,8 24,1 12,5 4,2 6,3 6,1 4,4 0,2 0,1 0,1

Μέση διαφορά από 
Εκλογικό Ποσοστό

- 6,1 -2,8 0,2 -3,3 -0,6 -0,2 -0,1 -1,4 -0,8 -3,3

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%)

ΑΝΕΞ. ΕΛ. 
(%)

ΔΗΜ. ΑΡ. 
(%)
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(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)

Στο  Γράφημα  1  παρουσιάζεται  η  διαχρονική,  ανά  τρίμηνο  εξέλιξη  των 

ποσοστών χρονικής έκθεσης, με τα σημαντικότερα συμπεράσματα να είναι ότι 

η χρονική έκθεση της Ν.Δ. βαίνει γραμμικά αυξανόμενη, εκείνη της ΔΗΜ.ΑΡ. 

υπέστη σημαντική πτώση μετά την αποχώρησή της από την Κυβέρνηση, ενώ η 

έκθεση  της  Χ.Α.  αυξήθηκε  κατακόρυφα  μετά  τα  τραγικά  γεγονότα  που 
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χαρακτήρισαν την ειδησεογραφική επικαιρότητα στο τέλος του καλοκαιριού 

του έτους 2013 και μετά.

Γράφημα 2: Χρονική Έκθεση Κυβέρνησης Συνεργασίας-2013

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)

* ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ & ΚΥΒΕΡΝ. ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

** ΠΑΣΟΚ, ΝΔ & ΚΥΒΕΡΝ. ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Αθροίζοντας  τα  ποσοστά  των  κομμάτων  της  Κυβέρνησης  Συνεργασίας 

(Γράφημα  2),  διαφαίνεται  ότι  η  χρονική  της  έκθεση  μειώθηκε  μετά  την 

αποχώρηση της ΔΗΜ.ΑΡ.  (Ιούνιος 2013).  Σε κάθε περίπτωση όμως και  σε 

όλους  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς,  η  χρονική  έκθεση  της  Κυβέρνησης 

βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από το αθροιστικό ποσοστό των κομμάτων που 

τη συναποτελούν. 

H εικόνα στο επίπεδο των εμφανίσεων πολιτικών στελεχών (Πίνακας 2) είναι 

γενικά  περισσότερο  ομαλή  και  εγγύτερα  στις  εκλογικές  αναλογίες,  με  την 

εξαίρεση  του  ΣΥΡΙΖΑ,  του  οποίου  η  παρουσία  βρίσκεται  κατά  μέσο  όρο 

ακόμα χαμηλότερα από ό,τι στη χρονική έκθεση, προφανώς με αυξομειώσεις 

μεταξύ των διαφόρων τηλεοπτικών σταθμών.
Πίνακας 2: Ποσοστά Εμφανίσεων Στελεχών*12 ανά Τηλ. Σταθμό-2013

12 Περιλαμβάνονται όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες οι υπόλοιπες τακτικές ή έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές, 
εκπομπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. Ως εμφάνιση δεν λογίζεται μόνο η παρουσία στο στούντιο κατόπιν 
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**Τα  στοιχεία  για τη ΝΕΤ αφορούν το διάστημα 1/1/2013 έως 11/6/2013 και για τη ΔΤ το διάστημα 5/9/2013 έως 6/12/2013.

Στο  επίπεδο  των  εμφανίσεων  των  πολιτικών  αρχηγών,  παρατηρείται  μια 

ισορροπία  μεταξύ  των  αρχηγών  των  τριών  κομμάτων  με  τη  μεγαλύτερη 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Εμφανίσεις Αρχηγών ανά Τηλ. Σταθμό-2013

(βάση αναφοράς: το σύνολο των αρχηγικών εμφανίσεων)

Παράλληλα, παρουσιάζει ενδιαφέρον (Γράφημα 3) η διαφορετική στρατηγική 

έμφασης στους πολιτικούς αρχηγούς που επιδεικνύουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, 

με  τον  ALPHA να  είναι  ο  πιο  «αρχηγικός»  σταθμός,  αφού  66,4%  των 

πρόσκλησης, αλλά το σύνολο των εμφανίσεων-παρουσιάσεων, ανεξαρτήτως τύπου, τόσο ζωντανά όσο και 
μαγνητοσκοπημένα. Για παράδειγμα, κάθε μαγνητοσκοπημένη δήλωση πολιτικού στελέχους που μπορεί να 
παρουσιάζεται σε ένα δελτίο ειδήσεων μετράει ως παρουσία, όπως βέβαια και κάθε παρουσία στο στούντιο, 
κλπ
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ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ X.A. Κ.Κ.Ε ΛΟΙΠΑ

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Εκλ. Ποσοστό 6/2012 - 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 5,9

ALPHA 7,0 31,7 19,5 11,3 7,1 10,3 6,9 6,1 0,1
ANT1 3,6 42,3 16,1 13,7 6,2 5,1 8,6 4,3 0,1
ΝΕΤ/ΔΤ** 6,8 37,0 17,5 13,6 7,9 3,5 7,8 5,7 0,2
MEGA 7,5 35,8 17,2 15,2 7,1 4,2 7,6 4,9 0,4
ΣΚΑΪ 5,2 35,1 21,9 12,8 8,1 4,2 8,4 3,7 0,5
STAR 3,9 37,1 18,8 12,5 7,0 8,2 7,2 4,5 0,8
TV MAK 7,7 30,3 23,5 11,3 5,9 9,0 6,1 6,2 0,1
Μ.Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6,0 35,6 19,2 12,9 7,0 6,4 7,5 5,1 0,3

Μέση διαφορά από 
Εκλογικό Ποσοστό

- 5,9 -7,7 0,6 -0,5 -0,5 1,2 0,6 -5,6

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%)

ΑΝΕΞ. ΕΛ. 
(%)

ΔΗΜ. ΑΡ. 
(%)

Εκλ. Ποσοστό 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 5,9

ALPHA 21,8 26,2 17,6 11,8 3,4 9,5 9,2 0,4
ΑΝΤ1 33,8 17,6 19,6 6,9 2,8 11,0 7,5 0,9
MEGA 23,3 23,2 20,8 9,2 2,2 9,7 10,0 1,5
NEΤ/ΔΤ* 17,5 21,7 23,8 14,1 0,5 12,3 9,6 1,0
ΣΚΑΙ 19,7 23,0 19,1 14,9 3,2 10,3 9,3 0,4
STAR 21,8 23,7 21,0 11,0 2,5 12,5 6,3 1,1
TV MAK 30,0 33,4 17,9 11,8 0,2 2,5 4,1 0,1
M.O. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 24,0 24,1 20,0 11,4 2,1 9,7 8,0 0,8
Μέση διαφορά 
από εκλογικό 
ποσοστό

-5,7 -2,8 7,7 3,9 -4,8 3,4 3,5 -5,1
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πολιτικών  προσώπων  που  εμφανίζονται  στις  εκπομπές  του  είναι  πολιτικοί 

αρχηγοί. Στον αντίποδα βρίσκεται ο ΣΚΑΪ, με 41,4%.

Γράφημα 3:  Έμφαση σε Αρχηγούς ανά Τηλ. Σταθμό-2013

(επί του συνόλου των εμφανίσεων)

Τέλος, η κατάσταση σχετικά με τις εμφανίσεις γυναικών πολιτικών στελεχών 

το έτος 2013, επιδεινώθηκε εμφανώς, με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς να 

μην  πλησιάζουν  καν  την  κοινοβουλευτική  αναλογία  του  20,1%  και  να 

σημειώνουν ένα μέσο όρο εμφανίσεων γυναικών στο 10,3%, με υψηλότερη 

επίδοση αυτή του  STAR (17,1%) και χαμηλότερη αυτή του  ANT1, με μόλις 

5,9% των εμφανίσεων πολιτικών προσώπων να αφορούν γυναίκες (Γράφημα 

4).

Γράφημα 4: Ποσοστό εμφανίσεων γυναικών πολιτικών στελεχών-2013

(επί του συνόλου των εμφανίσεων**)
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*Τα στοιχεία για τη ΝΕΤ αφορούν το διάστημα 1/1/2013 έως 11/6/2013 και για τη ΔΤ το διάστημα 5/9/2013 έως  

6/12/2013.

**Εξαιρούνται οι πολιτικοί αρχηγοί και τα εξωκοινοβουλευτικά στελέχη της Κυβέρνησης.

Συμπερασματικά, το έτος 2013, ως μια χρονιά χωρίς εκλογικές αναμετρήσεις, 

επέδειξε αρκετές ανισορροπίες σε επίπεδο πολιτικής πολυφωνίας, εν αντιθέσει 

με την προηγούμενη, εκλογική χρονιά, όταν η εντατική ρύθμιση είχε επιφέρει 

και  μεγαλύτερη  αναλογικότητα  στην  πολιτική  πολυφωνία.  Γενικά, 

αναδεικνύεται η ανάγκη ένταξης στην έρευνα του Ε.Σ.Ρ., υπό την προϋπόθεση 

πάντα  ότι  θα  υπάρξουν  οι  κατάλληλοι  ανθρώπινοι  και  τεχνικοί  πόροι,  της 

μεταβλητής της θεματολογίας των τηλεοπτικών ειδήσεων,  η οποία αποτελεί 

κρίσιμο  παράγοντα  για  μια  πιο  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  της  πολιτικής 

πολυφωνίας.

IV. Έγκριση Κοινωνικών Μηνυμάτων 
Η  Ειδική  Επιτροπή  Κοινωνικών  Μηνυμάτων  του  Εθνικού  Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης,  αποτελούμενη  από  τον  Αντιπρόεδρο  και  δύο  μέλη  του 
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Συμβουλίου, λειτουργεί 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  15/1/1997,  τεύχος  2)  και  εξέδωσε  κατά  τη 

διάρκεια  του  έτους  2013  συνολικά  τετρακόσιες  έντεκα  (411)  εγκριτικές 

αποφάσεις,  που  αφορούν  τη  δωρεάν  μετάδοση  μηνυμάτων  κοινωνικού, 

οικολογικού  και  πολιτιστικού  περιεχομένου  από  τηλεοπτικούς  και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς και απέρριψε  είκοσι έξι 

(26) αιτήσεις για μετάδοση μηνυμάτων, διότι δεν συνέτρεχε περίπτωση εκ των 

οριζομένων  στο  άρθρο  1  της  Υπουργικής  Απόφασης  24/1/2.1.1997  των 

Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Σημειώνεται ότι μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 § 21 του 

Ν.2328/1995 θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέματα 

που αφορούν σε:

Α.  Πρόληψη  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.

Β.  Προστασία  του  φυσικού,  οικιστικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος, 

προστασία του καταναλωτή, ενίσχυση της αιμοδοσίας, προαγωγή της οδικής 

ασφάλειας, 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/15.01.1997).

V. Κοινοβουλευτικός και Δικαστικός Έλεγχος
V.1  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχεται  κατά  την  άσκηση  των 

καθηκόντων  του  από  τη  Βουλή  (άρθρο  101Α παρ.3  του  Συντάγματος).  Εξ 
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άλλου, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες επιτροπές 

της  Βουλής  σχετικά  με  τη  λειτουργία  του  Συμβουλίου  οσάκις  του  ζητηθεί 

(άρθρο 5 παρ.4 του Ν. 2863/1995).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 δεν υπήρξε ουδεμία πρόσκληση του Ε.Σ.Ρ. 

σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 

Βουλής. 

Αναφέρεται  επίσης  πως  στις  20  Αυγούστου  2013  ο  Γενικός  Γραμματέας 

Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  Γεώργιος  Σούρλας  επισκέφθηκε 

τον  Πρόεδρο  του  Ε.Σ.Ρ.  Ιωάννη  Λασκαρίδη  και  ενημερώθηκε  περί  της 

σύμβασης  μεταβίβασης των μετοχών της  εταιρίας   «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 

Α.Ε.»,  ιδιοκτήτριας  τηλεοπτικού  και  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  τους 

διακριτούς  τίτλους  «902  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»  και  «902  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΣΤΑ  FM» 

αντιστοίχως.

V.2 Δικαστικός έλεγχος
Ενδεικτικά, αναφέρονται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με ειδικό 

ενδιαφέρον:

Με την απόφαση 3515/2013 (Ολομέλεια) κρίθηκε ότι είναι μεν συνταγματικά 

ανεκτή  η  συνέχιση  της  λειτουργίας  των  συνταγματικά  κατοχυρωμένων 

Aνεξάρτητων Aρχών μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους και μέχρι την 

επιλογή των αντικαταστατών τους, αλλά για εύλογο μόνο χρονικό διάστημα το 

οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις. Μετά την πάροδο 

του εύλογου αυτού χρόνου, παύει να υφίσταται η συνταγματική ανοχή ως προς 

την παράταση της θητείας των μελών της  Aρχής και η τελευταία στερείται 

εφεξής  νόμιμη  συγκρότηση.  Διάστημα είκοσι  δύο  μηνών  από  τη  λήξη  της 

θητείας μέλους του Ε.Σ.Ρ. κείται εντός του ανεκτού εύλογου χρόνου, ενόψει 

του σκοπού που το Σύνταγμα αναθέτει στις Aρχές και της κατά το άρθρο 101 

Α παρ. 2 αυτού αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται για την επιλογή των 

μελών τους.     
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Με την απόφαση  1337/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηματικής κύρωσης 150.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθμού  εθνικής  εμβέλειας  για  μετάδοση  πληροφοριών  σχετικά  με  την 

ερωτική ζωή ανώτατου ιεράρχη. Στην απόφαση επισημαίνεται το απαραβίαστο 

της ερωτικής ζωής των προσώπων, που επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 

πληροφόρησης του κοινού από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Βέβαια, η προστασία 

του ιδιωτικού βίου των προσώπων που κατέχουν δημόσιο αξίωμα δεν μπορεί 

να  κατοχυρώνεται  στον  ίδιο  απόλυτο  βαθμό  όπως  ισχύει  για  τους  απλούς 

ιδιώτες.  Ακόμα  όμως  και  για  τα  παραπάνω  πρόσωπα,  η  όποια  μετάδοση 

ειδήσεων για την ερωτική ζωή τους θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο λιτό και 

να  αποβλέπει  αποκλειστικά  στην  ενημέρωση  του  κοινού  και  όχι  στον 

σκανδαλισμό  της  κοινής  γνώμης  και  στον  εξευτελισμό  του  συγκεκριμένου 

προσώπου. Στην προκειμένη περίπτωση, η αυτούσια μετάδοση μαγνητοταινίας 

αισχρού  περιεχομένου  με  πρωταγωνιστή  ιεράρχη  και  ο  δραματοποιημένος 

τρόπος προβολής της υπερέβη προδήλως το αναγκαίο για την ενημέρωση της 

κοινής γνώμης μέτρο σε ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Αντίστοιχες και οι 

ΣτΕ 1338/2013, ΣτΕ 1339/2013, ΣτΕ 2848/2013, ΣτΕ 2850/2013.   

Με την απόφαση  5382/2012  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηματικής κύρωσης 40.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθμού  περιφερειακής  εμβέλειας  για  μετάδοση  ιδιωτικής  τηλεφωνικής 

συνομιλίας βουλευτού με δημοσιογράφο, η οποία είχε μαγνητοφωνηθεί χωρίς 

τη γνώση και τη συναίνεση της βουλευτού. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η 

προστασία του ιδιωτικού βίου των πολιτικών δεν μπορεί να κατοχυρώνεται σε 

απόλυτο  βαθμό όπως  ισχύει  για  τους  απλούς  ιδιώτες,  πλην  όμως και  στην 

περίπτωση αυτή ζήτημα υπαναχωρήσεως της προστασίας του ιδιωτικού βίου 

των παραπάνω προσώπων σε σχέση με την ελευθερία της εκφράσεως και της 

πληροφορήσεως  του  κοινού  τίθεται  μόνο  στην  περίπτωση  υπάρξεως 

δικαιολογημένου  δημοσίου  συμφέροντος.  Δεν  δικαιολογείται  όμως 

υπαναχώρηση της προστασίας του ιδιωτικού βίου όταν οι  πληροφορίες που 
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δημοσιοποιούνται ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής του 

ατόμου, έστω αν αυτό είναι δημόσιο και ειδικότερα πολιτικό πρόσωπο. Στην 

προκειμένη  περίπτωση,  τα  όσα  μεταδόθηκαν  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό 

αφορούσαν αποκλειστικά σε πτυχές του ιδιωτικού βίου της βουλευτού και όχι 

στον  τρόπο  άσκησης  των  βουλευτικών  της  καθηκόντων.  Δεν  συνδέονταν 

περαιτέρω  με  την  αποκάλυψη  ζητημάτων  δημοσίου  ενδιαφέροντος 

σχετιζόμενων με  παράνομη συμπεριφορά της  στο  πλαίσιο  των καθηκόντων 

της.Αντίστοιχη και η ΣτΕ 5380/2012 σχετικά με τα μη δημόσια πρόσωπα, σε 

σχέση  με  την  αθέμιτη  καταγραφή  και  μετάδοση  ιδιωτικής  συνομιλίας 

δημοσιογράφου. Όμοιες και οι ΣτΕ 465/2013 και ΣτΕ 466/2013.   

Με την απόφαση  478/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηματικής κύρωσης 40.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθμού εθνικής εμβέλειας για την μετάδοση σκηνών που είχαν ληφθεί με τη 

χρήση κρυφής κάμερας με θέμα την ύπαρξη νοθευμένων ποτών σε νυχτερινά 

κέντρα. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η χρήση κρυφής κάμερας καταρχήν 

απαγορεύεται, αλλά η απαγόρευση αυτή μπορεί να καμφθεί εάν κρίνεται ότι το 

αντικείμενο  της  έρευνας  αφορά  ζήτημα  δημοσίου  ενδιαφέροντος  που 

απασχολεί  σοβαρά  το  ευρύ  κοινό  και  ότι  η  μετάδοση  των  συγκεκριμένων 

πληροφοριών  συμβάλλει  σημαντικά  στη  σχετική  συζήτηση.  Θα  πρέπει 

παράλληλα  να προκύπτει  ότι  η  συλλογή  των  πληροφοριών  αυτών  θα  ήταν 

αδύνατη  με  άλλα  μέσα.  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  η  μετάδοση  των 

επίμαχων εικόνων μετέφερε απλά στο κοινό γενικές εντυπώσεις ως προς την 

προσφορά  νοθευμένων  ποτών  σε  νυχτερινά  κέντρα  χωρίς  να  αποκαλύπτει 

συγκεκριμένες περιπτώσεις μείζονος σημασίας παραβάσεων της υγειονομικής 

νομοθεσίας. Εξάλλου, το σχετικό θέμα θα μπορούσε να αναδειχθεί και χωρίς 

την παρεμβολή των βίντεο που είχαν ληφθεί με τη χρήση κρυφής κάμερας.  

Με την απόφαση  1350/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  χρηματικής  κύρωσης  ύψους  100.000  ευρώ  κατά  ιδιωτικού 

τηλεοπτικού  σταθμού  εθνικής  εμβέλειας  για  προσβολή  προσωπικότητας 
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πολιτικού από σχολιαστή δελτίου ειδήσεων του σταθμού και  για πρόκληση 

σύγχυσης στο κοινό. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο 

ο συγκεκριμένος σχολιαστής ήταν μόνιμος συνεργάτης του σταθμού και δεν 

αποτελούσε απλό προσκεκλημένο που εξέφραζε προσωπικές απόψεις. Τα όσα 

ισχυρίστηκε  δεν  στηρίζονταν  σε  συγκεκριμένα  πραγματικά  στοιχεία  και 

αμφισβητούσαν  στην  ουσία  την  πολιτική  ακεραιότητα  του  συγκεκριμένου 

πολιτικού προσώπου. Αντίστοιχη και η ΣτΕ1351/2013

Με την απόφαση  3300/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  χρηματικής  κύρωσης  ύψους  50.000  ευρώ  κατά  ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας για προσβολή της προσωπικότητας 

πρώην  πρωθυπουργού  από  σχόλιο  προσκεκλημένου  πρωινής  ενημερωτικής 

εκπομπής  του  σταθμού.  Στην  απόφαση  επισημαίνεται  ότι  η  τήρηση  των 

κανόνων  δεοντολογίας  είναι  υποχρέωση  που  υπέχουν  οι  συντελεστές 

παραγωγής και μετάδοσης των ειδησεογραφικών και πολιτικών εκπομπών και 

οφείλουν  να  διασφαλίζουν  οι  εκπομπές  αυτές  μέσω  των  παραπάνω 

συντελεστών  τους.  Η  αποδοχή  της  άποψης  ότι  δεν  υφίσταται  ευθύνη  των 

σταθμών για παραβάσεις που τελούνται από τρίτα πρόσωπα που δε συνδέονται 

με  σχέση  εργασίας  μαζί  τους  θα  μετέθετε  την  τήρηση  της  παραπάνω 

υποχρέωσης στη διακριτική ευχέρεια μη υπεύθυνων κατά νόμο προσώπων και 

θα  καθιστούσε  επισφαλή  την  τήρηση  του  κώδικα  δεοντολογίας.  Κατά 

συνέπεια, νομίμως επιβάλλεται κύρωση σε τηλεοπτικό σταθμό για παραβάσεις 

που  τελέστηκαν  κατά  τη  μετάδοση  των  εκπομπών  τους  ασχέτως  αν  αυτές 

προέρχονται από τους συντελεστές παραγωγής και μετάδοσης των εκπομπών ή 

από τους προσκεκλημένους σε αυτές. 

Με την απόφαση  334/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  χρηματικής  κύρωσης  ύψους  200.000  ευρώ  κατά  ιδιωτικού 

τηλεοπτικού  σταθμού  εθνικής  εμβέλειας  για  μετάδοση  υποβαθμισμένης 

ποιοτικής στάθμης προγράμματος και για προσβολή της ανθρώπινης αξίας των 

συμμετεχόντων  σε  διαγωνιστική  τηλεοπτική  εκπομπή.  Στην  απόφαση 
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επισημαίνεται  ότι  το  επίμαχο  πρόγραμμα  περιελάμβανε  εξευτελιστικές 

δοκιμασίες για τους συμμετέχοντες παίκτες και ανάρμοστους υπαινιγμούς για 

τη γενετήσια αξιοπρέπεια των παραγόντων των εκπομπών αυτών. Συνιστούσε 

επομένως  υποβαθμισμένο  ποιοτικά  πρόγραμμα,  που  παραβίαζε  τη 

συνταγματική  υποχρέωση προστασίας  της  αξίας  του  ανθρώπου.  Δεδομένου 

μάλιστα  ότι  η  εξ  αντικειμένου  προστασία  της  αξιοπρέπειας  του  ατόμου 

αποτελεί κατά ρητή συνταγματική επιταγή πρωταρχική κρατική υποχρέωση, 

δεν μπορούσε να ασκήσει καμία επιρροή ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι δεν 

εθίγη η αξιοπρέπεια των συμμετεχόντων στο παιχνίδι καθόσον οι τελευταίοι 

είχαν πλήρη γνώση του πνεύματος και του ύφους της εκπομπής.     

Με την απόφαση  335/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  χρηματικής  κύρωσης  ύψους  50.000  ευρώ  κατά  ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας για μετάδοση σε επανάληψη σκηνών 

διαγωνιστικής  εκπομπής  για  την  οποία  είχε  ήδη  υποβληθεί  βαρύτατη 

χρηματική κύρωση για υποβαθμισμένη ποιοτική στάθμη προγράμματος και για 

προσβολή  της  ανθρώπινης  αξίας.  Στην  απόφαση  επισημαίνεται  ότι  το 

περιεχόμενο  της  νομικής  έννοιας  ποιοτική  στάθμη είναι  δυνατόν  να 

εξειδικευθεί  με  βάση τα  δεδομένα της  κοινής  πείρας  και  τους  κανόνες  της 

λογικής.  Επομένως,  δεν  είναι  νομικά  πλημμελής  απόφαση  για  επιβολή 

κυρώσεων  σε  ραδιοτηλεοπτικό  σταθμό  για  μόνο  το  λόγο  ότι  σε  αυτήν 

διατυπώνεται η κρίση ότι συγκεκριμένη εκπομπή είναι λόγω του περιεχομένου 

της  εκτός  των  ορίων  της  συνταγματικά  προβλεπόμενης  ποιοτικής  στάθμης 

προγράμματος. Είναι εξάλλου αβάσιμος ο λόγος ακύρωσης ότι η αφηρημένη 

ρήτρα περί αξιούμενης ποιοτικής στάθμης προγράμματος έχει εξειδικευθεί στις 

διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και τους κώδικες δεοντολογίας και 

ότι επομένως η ευθεία επίκληση της σχετικής συνταγματικής επιταγής συνιστά 

κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της ελέγχουσας αρχής.

Με την απόφαση  1523/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  χρηματικής  κύρωσης  ύψους  50.000  ευρώ  κατά  ιδιωτικού 
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τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας για μεταμεσονύκτια προβολή 

υποβαθμισμένου  ποιοτικά  προγράμματος.  Με  την  απόφαση  απορρίπτεται  ο 

ισχυρισμός της αιτούσας ότι κακώς της επιβλήθηκε η επίμαχη κύρωση λόγω 

του  μεταμεσονύκτιου  χρόνου  προβολής  της  συγκεκριμένης  εκπομπής. 

Σημειώνεται  επίσης  ότι  οι  νομοθετικές  επιταγές  περί  ποιοτικής  στάθμης 

προγράμματος  εφαρμόζονται  και  στους  σταθμούς  που  καλύπτονται  από  το 

μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας, ενόψει και της συνταγματικής 

τους κατοχύρωσης.  

Με την απόφαση  1363/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  χρηματικής  κύρωσης  ύψους  15.000  ευρώ  κατά  ιδιωτικού 

τηλεοπτικού  σταθμού  εθνικής  εμβέλειας  για  παραβίαση  των  κανόνων  της 

γλωσσικής  ευπρέπειας  και  καλαισθησίας  από  μεσημεριανή  ψυχαγωγική 

εκπομπή. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η χρήση των επίμαχων απρεπών και 

υβριστικών  λέξεων  και  εκφράσεων  δεν  συντελούσε  στην  επίτευξη  του 

ψυχαγωγικού σκοπού της εκπομπής. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η τήρηση της 

υποχρέωσης  χρήσης  ευπρεπούς  γλώσσας  αφορά όχι  μόνο  τις  ενημερωτικές 

αλλά και τις ψυχαγωγικές εκπομπές, καθώς η ψυχαγωγία δεν είναι άνευ ετέρου 

συνυφασμένη με τη χρήση εκφραστικών μέσων χαμηλής ποιότητας. 

Με την απόφαση  1349/2013 (Επταμελής)  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως 

που αφορούσε στην επιβολή χρηματικής κύρωσης 40.000 ευρώ κατά ιδιωτικού 

τηλεοπτικού  σταθμού  εθνικής  εμβέλειας  για  την  προβολή  διαφημίσεων 

αστροπροβλέψεων που εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες 

των ανθρώπων. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η νομοθεσία δεν απαγορεύει 

καταρχήν την άσκηση των δραστηριοτήτων των αστρολογικών προβλέψεων 

και  της  μαντείας  ως  επαγγελμάτων,  πλην  όμως  η  διαφήμιση  των 

δραστηριοτήτων  αυτών  με  τη  χρήση  των  ραδιοτηλεοπτικών  μέσων 

απαγορεύεται με ρητή νομοθετική διάταξη. Για την ταυτότητα του λόγου, η 

απαγόρευση  αυτή  καταλαμβάνει  όχι  μόνο  την  εκμετάλλευση  των 

δεισιδαιμονικών  για  την  προώθηση  άλλων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  αλλά 
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κατά μείζονα λόγο και  την περίπτωση που η ίδια η διαφημιζόμενη από τα 

ραδιοτηλεοπτικά  μέσα  δραστηριότητα  συνιστά  τέτοια  εκμετάλλευση.  Δεν 

μπορεί να συναχθεί αντίθετο επιχείρημα από το γεγονός ότι οι δραστηριότητες 

αυτές  δεν  εμπίπτουν  ρητώς  σε  κάποια  από  τις  καθ’  ύλη  απαγορευμένες 

κατηγορίες διαφημίσεων.  

Με την απόφαση  5385/2012  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηματικής κύρωσης 100.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθμού  περιφερειακής  εμβέλειας  για  μετάδοση  ποιοτικά  υποβαθμισμένων 

εκπομπών  που  δεν  πληρούσαν  ταυτόχρονα  τις  απαιτήσεις  πληρότητας 

προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών γενικής στόχευσης. Στην απόφαση 

επισημαίνεται  ότι  οι  σταθμοί  στους  οποίους  παραχωρείται  η  χρήση 

συχνοτήτων οφείλουν να υπηρετούν με το τηλεοπτικό τους πρόγραμμα τους 

συνταγματικά  καθοριζόμενους  στόχους  της  ραδιοτηλεόρασης.  Ναι  μεν 

αναγνωρίζεται στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς καταρχήν ελευθερία επιλογής 

και  διαμόρφωσης  του  μεταδιδόμενου  από  αυτούς  προγράμματος,  όμως  το 

πρόγραμμα  αυτό  θα  πρέπει  να  παρουσιάζει  την  ελάχιστη  απαιτούμενη 

πληρότητα ως προς  την  κάλυψη των αναγκών του τηλεοπτικού  κοινού για 

ενημέρωση /  επιμόρφωση /  ψυχαγωγία.  Οι ίδιες  απαιτήσεις  ισχύουν και ως 

προς  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς  που  καλύπτονται  από  το  μεταβατικό 

καθεστώς της νομίμου λειτουργίας.  Στην προκειμένη περίπτωση, ο σταθμός 

δεν  είχε  μεταδώσει  καθόλου  επιμορφωτικές  εκπομπές  και  είχε  αφιερώσει 

ελάχιστο  χρόνο  στην  ενημέρωση.  Παράλληλα,  το  σύνολο  σχεδόν  των 

ψυχαγωγικών του εκπομπών καταλαμβανόταν από τηλεπαιχνίδια και προβολή 

μουσικών  βίντεο  και  εκπομπών  γνωριμιών  με  σεξουαλικά  υπονοούμενα. 

Ορθώς  λοιπόν  κρίθηκε  με  την  προσβαλλομένη  ότι  είχαν  παραβιαστεί  οι 

υποχρεώσεις ποιότητας και πληρότητας προγράμματος από την αιτούσα.     

Με την απόφαση  1829/2013 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  της  κύρωσης  της  συστάσεως  κατά  ιδιωτικού  ραδιοφωνικού 

σταθμού  για  την  αναμετάδοση  προγράμματος  τηλεοπτικού  σταθμού.  Στην 
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απόφαση  επισημαίνεται  ότι  η  αναμετάδοση  προγράμματος  άλλου  παρόχου 

ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις και υπό 

τις  προϋποθέσεις  που  ορίζει  ο  νόμος.  Η  αναμετάδοση  τηλεοπτικού 

προγράμματος  από ραδιοφωνικό  σταθμό δεν  προβλέπεται  από το  νόμο  και 

απαγορεύεται  επομένως  απόλυτα,  ασχέτως  της  μορφής  και  των  τεχνικών 

λεπτομερειών της.

Με την απόφαση 1004/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηματικής κύρωσης 20.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθμού περιφερειακής εμβέλειας για εκπομπή εκτός ζώνης συχνοτήτων. Στην 

απόφαση επισημαίνεται ότι ενόψει του ιδιαίτερου ρόλου που επιφυλάσσει ο 

νομοθέτης στην κρατική τηλεόραση σε σχέση με την ιδιωτική τηλεόραση, η 

κανονιστική ρύθμιση των θεμάτων που αναφέρονται στην ιδιωτική τηλεόραση 

δεν τίθεται άνευ ετέρου σε σχέση ισότητας με τα ισχύοντα ως προς τα αυτά 

θέματα για την κρατική τηλεόραση.

Με  την  απόφαση  2326/2013 ακυρώθηκε  η  επιβολή  της  κύρωσης  της 

συστάσεως  κατά  ιδιωτικού  ραδιοφωνικού  σταθμού  για  την  προβολή 

συγκεκαλυμμένης  διαφήμισης.  Στην  απόφαση  επισημαίνεται  ότι  το 

εννοιολογικό  στοιχείο  της  συγκαλύψεως  απαιτείται  για  την  ύπαρξη 

συγκεκαλυμμένης διαφήμισης. Διαφορετικά, πρόκειται για ευθεία διαφήμιση 

που  δεν  μπορεί  να  παραπλανήσει  το  κοινό  ως  προς  τον  χαρακτήρα  της 

παρουσιάσεως.  Είναι  άλλο  το  ζήτημα  αν  η  μετάδοση  τέτοιας  ευθείας 

διαφήμισης  κατά  το  χρόνο  μετάδοσης  προγράμματος  συνιστά  ενδεχομένως 

παραβίαση άλλων διατάξεων.  

Με την απόφαση 999/2013 ακυρώθηκε η επιβολή χρηματικής κύρωσης ύψους 

15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας 

για  την  προβολή  μηνυμάτων  επικοινωνίας  του  κοινού  μέσω  τηλεφωνικών 

γραμμών  υψηλής  χρέωσης  χωρίς  τα  μηνύματα  αυτά  να  αναγράφουν  με  το 

σωστό  μέγεθος  γραμματοσειράς  το  κόστος  κλήσης  του  προβαλλόμενου 

τηλεφωνικού αριθμού. Κρίθηκε ότι τα τηλεοπτικά μηνύματα που μεταδίδονται 
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κατά τις ενημερωτικές εκπομπές και τις εκπομπές διαλόγου και με τα οποία ο 

σταθμός παρέχει  την ευχέρεια στους  τηλεθεατές να επικοινωνήσουν με την 

εκπομπή  και  να  εκθέσουν  τις  απόψεις  τους  μέσω  της  απευθείας  κλήσεως 

ειδικών  τηλεφωνικών  γραμμών  δεν  συνιστούν  τηλεοπτική  διαφήμιση  και 

επομένως  δεν  υπόκεινται  στους  οικείους  νομοθετικούς  περιορισμούς,  όσον 

αφορά  το  μέγεθος  της  γραμματοσειράς  για  την  τιμή  χρέωσης.  Ενόψει  του 

σκοπού  και  του  περιεχομένου  των  εκπομπών  αυτών,  με  τις  παραπάνω 

ανακοινώσεις επιχειρείται απλά να καταστεί η εκπομπή πιο ελκυστική μέσω 

της προοπτικής συμμετοχής των τηλεθεατών σε αυτήν.    

Με την απόφαση  1477/2013  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην  επιβολή  χρηματικής  κύρωσης  ύψους  15.000  ευρώ  κατά  ιδιωτικού 

τηλεοπτικού  σταθμού  εθνικής  εμβέλειας  για  την  προβολή  μηνύματος 

επικοινωνίας  του  κοινού  μέσω  τηλεφωνικής  γραμμής  υψηλής  χρέωσης  για 

συμμετοχή σε μελλοντική εκπομπή του σταθμού. Στην απόφαση επισημαίνεται 

ότι το συγκεκριμένο μήνυμα συνιστούσε διαφημιστικό μήνυμα αυτοπροβολής 

του  σταθμού  και  υπόκειτο  επομένως  στους  οικείους  νομοθετικούς 

περιορισμούς,  όσον  αφορά  το  μέγεθος  της  γραμματοσειράς  για  την  τιμή 

χρέωσης της τηλεφωνικής κλήσης.
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VI. Διεθνείς συνεργασίες – Επιμόρφωση προσωπικού 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι μέλος δύο ευρωπαϊκών φορέων, 

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Ρυθμιστικών  Αρχών  (European Platform of 

Regulatory Authorities –  EPRA) και  του Δικτύου  Ρυθμιστικών Αρχών των 

Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων της Μεσογείου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών (EPRA) ιδρύθηκε τον Απρίλη του 

1995  και  σε  αυτή  μετέχουν  όλες  οι  χώρες  της  Δυτικής  Ευρώπης  και 

σημαντικός αριθμός χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, 

τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης συμμετέχουν 

ως  Μόνιμοι  Παρατηρητές  στις  συναντήσεις  της  ΕΡRΑ.  H EPRA αποτελεί 

πλατφόρμα για  συζήτηση  θεμάτων  και  για  εξεύρεση  τρόπων  επίλυσης  των 

κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρυθμιστικές Αρχές στο χώρο των 

Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Το Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών ιδρύθηκε το 1997 στη Βαρκελώνη 

και  παρέχει  μια πλατφόρμα για συζήτηση και  ανταλλαγή πληροφοριών και 

απόψεων  πάνω  σε  θέματα  ρύθμισης  των  Ηλεκτρονικών  Μέσων  Μαζικής 

Ενημέρωσης  στο  μεσογειακό  χώρο.  Αποστολή  του  Δικτύου  είναι  η 

ενδυνάμωση των πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών μεταξύ των μεσογειακών 

χωρών,  καθώς  επίσης  η  ενθάρρυνση  και  η  προαγωγή  της  μεσογειακής 

πολιτιστικής ταυτότητας. 

Επίσης, το Ε.Σ.Ρ., μετέχει στο δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης 

των  κρατών-μελών  του  Οργανισμού  Οικονομικής  Συνεργασίας  Ευξείνου 

Πόντου  (ΟΣΕΠ),  που  συστάθηκε  μετά  από  τουρκική  πρόταση  και 

πραγματοποίησε την  εναρκτήρια συνάντησή του στις 30 Ιουνίου 2008, στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Η Αρχή συμμετέχει ακόμα στην Επιτροπή Επαφών (Contact Committee) της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  λειτουργεί  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  της 
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Κοινοτικής Οδηγίας 97/36 ΕΕ, γνωστής ως «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα» και 

αναθεωρημένης  πλέον  ως  «Οδηγία  υπηρεσιών  οπτικοακουστικών  Μέσων» 

(AVMSD).  

Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συγκαταλέγεται στις εθνικές 

Αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας 

των  καταναλωτών,  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθμ. 

2006/2004 για τη Διοικητική Συνεργασία.

Τέλος,  το  Συμβούλιο  εκπροσωπείται  και  στην  Εθνική  Επιτροπή  για  τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, από την Αντιπρόεδρο Λίνα Αλεξίου και το μέλος 

Κωνσταντίνο  Αποστολά  που  συμμετέχουν  αδιαλλείπτως  στις  τακτικές 

συναντήσεις της Επιτροπής.

Α. Συμμετοχή σε διοργανώσεις διεθνών συναρμόδιων φορέων 

Η συμμετοχή  των  στελεχών  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  σε 

διεθνείς ομάδες εργασίας είναι ένας εκ των βασικότερων τρόπων συνεργασίας, 

αμοιβαίας  συνδρομής,  ανταλλαγής  γνώσης  και  εμπειρίας  με  στόχο  την 

αποτελεσματικότερη επιτέλεση  του έργου του Συμβουλίου προς όφελος της 

αγοράς και των πολιτών.

Ωστόσο, η γενικότερη δυσχερής οικονομική κατάσταση της χώρας μας και η 

συνεπακόλουθη  δραστική  μείωση  κονδυλίων  του  δημοσίου  τομέα, 

λειτούργησαν  δυστυχώς  περιοριστικά  και  για  το  έτος  2013  στην 

πραγματοποίηση ταξιδιών  και  στις  μετακινήσεις  υπαλλήλων και  μελών του 

Ε.Σ.Ρ. εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Στη  διάρκεια  του  έτους  2013,  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης 

συμμετείχε στις ακόλουθες διεθνείς διοργανώσεις:

1. 7η Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής του Μεσογειακού Δικτύου 

Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA), που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία 
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στις 21 Ιουνίου, υπό την αιγίδα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 

Στη συνάντηση,  όπου συμμετείχε  το  μέλος  του Ε.Σ.Ρ.  Κωνσταντίνος 

Αποστολάς, συζητήθηκαν κυρίως θέματα τεχνικής φύσεως ως προς την 

καλύτερη συνεργασία  των μελών του Δικτύου  και  την ενίσχυση του 

ρόλου του.

2. 38η Συνάντηση  της  Ένωσης  Ευρωπαϊκών  Ρυθμιστικών  Αρχών 

(EPRA), που πραγματοποιήθηκε στο Vilnius της Λιθουανίας, στις 3 και 

4  Οκτωβρίου.  Στην  ημερήσια  διάταξη  της  συνάντησης  υπήρξαν 

συνεδρίες  με  θέμα  «Εποπτεύοντας  τις  κατά  παραγγελία  (VOD) 

υπηρεσίες-Πρακτικές και Μεθοδολογία» και «Ελέγχοντας την πολυφωνία 

στο  διαδικτυακό  περιβάλλον»  ενώ  συγκροτήθηκαν  ομάδες  με 

αντικείμενα εργασίας,  όπως «Πολιτική Επικοινωνία»,  «Μέσα Τοπικής 

Εμβέλειας» και «Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα με έμφαση στην μπάντα των  

700 MHz», που απελευθερώνεται μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής 

μετάβασης. Στην παραπάνω συνάντηση το Ε.Σ.Ρ. εκπροσώπησε, ιδίοις 

εξόδοις, η ειδική επιστήμονας-νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου. 

3. XV Συνέδριο  της  Ολομέλειας  του  Μεσογειακού  Δικτύου 

Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA) που διεξήχθη στη Λεμεσό, στις 24 και 

25  Οκτωβρίου.  Στο  Συνέδριο  που  συμμετείχε  η  Αντιπρόεδρος  του 

Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου, πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες με θέματα όπως: 

«Η  θέση  της  δημόσιας  ραδιοτηλεόρασης  σήμερα»,  «Ρύθμιση  της  

πολιτισμικής  ποικιλίας  στα  Μέσα  από  γλωσσολογική,  εθνική  και  

κοινωνική άποψη», «Ο ρόλος και η αποστολή του Δικτύου».

4. Διάσκεψη της  Ομάδας  Εργασίας  της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  με 

αντικείμενο την Κοινοτική «Οδηγία Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών 

Μέσων», που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν η εφαρμογή του άρθρου 13 

της Κοινοτικής «Οδηγίας Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων» και 

θέματα  σχετικά  με  τις  on-demand οπτικοακουστικές  υπηρεσίες,  τις 

εμπορικές  επικοινωνίες  καθώς  και  τις  εν  εξελίξει  εργασίες  της 
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Επιτροπής.  Το Εθνικό Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  εκπροσώπησε  το 

μέλος της Αρχής Εύη Δεμίρη.

5. Συνάντηση  των  Ευρωπαϊκών  Ρυθμιστικών  Αρχών 

Οπτικοακουστικών  Μέσων,  που  διεξήχθη  στο  Λονδίνο,  στις  19 

Δεκεμβρίου  υπό  την  αιγίδα  της  Ofcom.  Στη  συνάντηση  όπου 

συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, δρ. Μηχανικός Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών  και  Πληροφορικής  και  μέλος  του  Ε.Σ.Ρ.  συζητήθηκαν 

θέματα  αναφορικά  με  το  σκοπό  και  το  ρόλο αυτής  της  Ένωσης,  τη 

συνεργασία και τη δυνατότητα συνεργειών με την EPRA.

Β. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες και Επιστημονικές Συναντήσεις

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2013,  ο  Πρόεδρος,  τα  μέλη  και  ειδικοί 

επιστήμονες  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  συμμετείχαν  σε 

επιστημονικές  συναντήσεις,  συνέδρια  και  ημερίδες  αποσκοπώντας  στην 

προβολή του έργου της Αρχής καθώς και στη διεύρυνση του γνωστικού τους 

πεδίου σε θέματα αρμοδιοτήτων τους. 

Συγκεκριμένα,  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συμμετείχε  στις 

ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Συνέδριο με θέμα «Στη δίνη της ελληνικής κρίσης. Κόμματα, θεσμοί,  

πολιτική,  ιδεολογίες»  που  διοργανώθηκε  από  το  Κέντρο  Πολιτικών 

Ερευνών,  στις  14-15  Ιανουαρίου,  στο  Πάντειο  Πανεπιστήμιο.  Στο 

συνέδριο  συμμετείχε  ως  ομιλητής  ο  ειδικός  επιστήμονας  του  Ε.Σ.Ρ. 

Ιωάννης Τσίρμπας, ειδικευμένος στην πολιτική και κοινωνική ανάλυση 

της επικοινωνίας, με εισήγηση με τίτλο «Οι αφηγητές και η αφήγηση  

της Κρίσης: βασικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία».

2. Ανοικτή  εκδήλωση  με  θέμα  «Μεταρρύθμιση  του  εκλογικού 

συστήματος»  που  διοργανώθηκε  από  το  Κέντρο  Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου –Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε 

συνεργασία  με  το  Ίδρυμα  Friedrich Ebert,  στις  22  Ιανουαρίου  στο 

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών. 
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3. Πρώτη  επίσημη  υπηρεσιακή  συνάντηση  του  Εθνικού  Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης  με  την  Αρχή  Ραδιοτηλεόρασης  Κύπρου  που 

πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ε.Σ.Ρ. στις 30 Ιανουαρίου, με στόχο 

τη βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δύο συναρμόδιων 

Αρχών, ενόψει και της ανάληψης της Αντιπροεδρίας του Μεσογειακού 

Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA) από την Κυπριακή Αρχή. Στη 

συνάντηση  παρέστησαν  εκ  μέρους  του  Ε.Σ.Ρ.  ο  Πρόεδρος  Ιωάννης 

Λασκαρίδης και τα μέλη Εύη Δεμίρη και Κωνσταντίνος Αποστολάς ενώ 

εκ  η  Κυπροακή  Αρχή  εκπροσωπήθηκε  από  τον  Ανδρέα  Πετρίδη, 

Εκτελεστικό Πρόεδρο και την  Ιφιγένεια Μιχαηλίδου, νομικό.

4. Εκδήλωση της IBM με θέμα «Smarter Computing: Cloud Ready, Data 

Ready, Security Ready», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, 

στο Athens Information Technology στο Μαρκόπουλο.

5. Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Το Ελληνικό Ραδιοτηλεοπτικό Τοπίο» 

που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 14 

Φεβρουαρίου,  στο  κτίριο  «Κωστής  Παλαμάς».  Στην  ημερίδα  που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Thalis AUEB – 

New Methods in the Analysis of Market Competition:  Oligopoly, 

Networks and Regulation (Thalis ONERG)”, συμμετείχαν επιστήμονες 

με ειδίκευση και εμπειρία στο θέμα με σκοπό να συνδράμουν:

• στην  αποτύπωση και  κατανόηση της  υφιστάμενης  κατάστασης 

του ελληνικού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, 

• στην αξιολόγηση της πορείας της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 

στην ανάδειξη των αδυναμιών της, 

• στη διαμόρφωση προτάσεων για το μέλλον της εν λόγω αγοράς 

• στη διαμόρφωση προτάσεων για την αποτελεσματική διαχείριση 

των  σπάνιων  πόρων  που  απελευθερώνονται  από  τη  μετάβαση 

στην ψηφιακή τηλεόραση. 

6. Ημερίδα  με  θέμα  «Η  διαφθορά  και  η  καταπολέμησή  της»  που 

διοργανώθηκε από  το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του 
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Ανθρώπου  (ΙΜΔΑ)  στις  28  Φεβρρουαρίου,  στο  ξενοδοχείο  Athens 

Plaza.

7. Ημερίδα  με  θέμα  «ΜΜΕ  και  το  φαινόμενο  του  νεοναζισμού»  που 

διεξήχθη από το  Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στις 6 Μαρτίου. Στην 

εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλήτρια η Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.  Λίνα 

Αλεξίου.

8. CISCO UNIFIED ACCESS ROADSHOW που πραγματοποιήθηκε στις 

7  Μαρτίου,  στο  ξενοδοχείο  Divani Caravel .  Σε  αυτή  την  ειδική 

εκδήλωση  η  Cisco παρουσίασε  την  τεχνολογία  Unified Access που 

επιτρέπει  τη σύγκλιση ενσύρματων και ασύρματων υποδομών για τη 

δημιουργία απλών, ασφαλών και ανοιχτών δικτύων.

9. Εκδήλωση με θέμα «Η ελληνική γλώσσα, χθες, σήμερα, αύριο» που 

πραγματοποιήθηκε  στο  Μέγαρο  της  Ακαδημίας  Αθηνών  στις  8-10 

Μαρτίου, από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, την Κεντρική Ένωση 

Δήμων  Ελλάδος  και  την  Ελληνική  Γλωσσική  Κληρονομιά,  υπό  την 

αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.

10. Ομιλία  του  καθηγητή  Β.  Σκουρή,  Προέδρου  του  Δικαστηρίου  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  Αντιπροέδρου  της  Ελληνικής  Ένωσης 

Ευρωπαϊκού  Δικαίου,  με  θέμα  «Όψεις  της  προστασίας  των  

θεμελιωδών  δικαιωμάτων  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  μετά  τη  

Λισσαβώνα».  Η  εκδήλωση  διοργανώθηκε  στις  28  Μαρτίου,  από  το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ελληνικής  Ένωσης  Ευρωπαϊκού  Δικαίου 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

11. Συνέδριο της οργάνωσης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ» με θέμα 

«Η προστασία των whistleblowers (πληροφοριοδότες) στην Ελλάδα», 

που  πραγματοποιήθηκε  στις  23  Απριλίου,  στο  Αμφιθέατρο  Μεγάρου 

Καρατζά. 

12. Συζήτηση  για  τη  Δικαιοσύνη  με  θέμα  «Γιατί  δυσλειτουργεί  η  

Δικαιοσύνη;»   που διεξήχθη στις 16 Μαϊου,  στο πλαίσιο του κύκλου 

δημοσίων  συζητήσεων  MEGARON PLUS με  τίτλο  «Ελλάδα: 

Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές». 
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13. Επετειακή  Διημερίδα για  τα  15  χρόνια  λειτουργίας  της  Αρχής 

Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα  (ΑΠΔΠΧ),  που 

πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Μαίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

14. Ημερίδα  με  θέμα  «Η  Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  Δικαιωμάτων  του  

Ανθρώπου  στη  σύγχρονη  ελληνική  και  διεθνή  έννομη  τάξη»  που 

διοργανώθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη στις  6 Ιουνίου, στην αίθουσα 

«Ευρώπη» της Νομικής Βιβλιοθήκης.

15. Συνάντηση  εκπροσώπων  του  Οργανισμού  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. στις 11 Ιουνίου. 

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 168/2007 της 15ης Φεβρουαρίου 2007 έχει 

την εντολή να παρέχει στα όργανα της Ε.Ε. και στα Κράτη Μέλη βοήθεια 

και  εμπειρογνωμοσύνη για  να  τα  υποστηρίζει  όταν  λαμβάνουν  μέτρα  ή 

διαμορφώνουν  σχέδια  δράσης  ώστε  να  διασφαλίζεται  πλήρης  σεβασμός 

των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  κατά  την  εφαρμογή  της  κοινοτικής 

νομοθεσίας.  Ο  Οργανισμός  είναι  επιφορτισμένος  να  συλλέγει  και  να 

αναλύει  δεδομένα  και  πληροφορίες  σχετικά  με  θέματα  θεμελιωδών 

δικαιωμάτων,  συμπεριλαμβανομένων  των  φαινομένων  ρατσισμού, 

ξενοφοβίας και συναφών μορφών μισαλλοδοξίας σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Μέσα από το έργο του έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία 

σχετικά με τα φαινόμενα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της συναφούς 

μισαλλοδοξίας  στην  Ελλάδα  και  στην  Ουγγαρία.  Ως  εκ  τούτου,  ο 

Οργανισμός  εξετάζει  λεπτομερώς  την  κατάσταση στα  δύο  Κράτη  Μέλη 

συλλέγοντας δεδομένα και πληροφορίες στο πεδίο. Στο πλαίσιο της δράσης 

του,  εκπρόσωποι του Οργανισμού διεξάγουν μια σειρά συνεντεύξεων με 

κρατικούς και μη κρατικούς φορείς  στην Ελλάδα –μεταξύ αυτών και το 

Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης-προκειμένου  να  διαμορφώσουν 
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τεκμηριωμένες συμβουλές για τη βελτίωση των μέτρων που λαμβάνονται 

για τα φαινόμενα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

 

16. 20th  Annual  Conference  of  the  Multinational  Finance  Society  που 

διοργανώθηκε στη Σμύρνη,  από τις 30  Ιουνίου ως τις 3  Ιουλίου.  Στο 

συνέδριο συμμετείχε ο ειδικός επιστήμονας-οικονομολόγος του Ε.Σ.Ρ. 

Απόστολος Χριστόπουλος, με ομιλία με τίτλο «Culture, Performance  

and Banking Acquisition Value in an era of increasing risks. Global 

findings». 

17. Παρουσίαση του επετειακού τόμου «Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.: 20 χρόνια και  

κάτι» που πραγματοποιήθηκε από το ΕΠΙ Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, 

στις  15  Ιουλίου  στο  Μουσείο  Ιστορίας  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών 

στην Πλάκα. 

18. Διεθνές  Συνέδριο  με  θέμα  «Η  ΚΡΙΣΗ,  ΤΟ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΚΑΙ  Η 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα  Friedrich Ebert, στις 15-16 Οκτωβρίου στο 

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών.

19. Εκδήλωση-συζήτηση,  με  θέμα:  ««Κράτος  Δικαίου  &  Ρατσισμός» 

Επαρκεί  το  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο  για την καταπολέμηση των  

ρατσιστικών φαινομένων;»  που συνδιοργάνωσαν η  Ένωση Ελλήνων 

Νομικών «e-Θέμις»,  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  Αθηνών και  η  Ένωση 

Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, στις 21 Οκτωβρίου στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

20. 15ο Greek ICT Forum με διακριτικό τίτλο «Η Ψηφιακή Βιομηχανία  

δείχνει (;) την έξοδο από την ύφεση» που πραγματοποιήθηκε στις 23-

24  Οκτωβρίου  στο  Αμφιθέατρο  του  Χαροκοπείου  Πανεπιστημίου.  Η 

διήμερη  εκδήλωση  διεξήχθη  υπό  την  αιγίδα  των  Υπουργείων 

Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, 

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και 

Δικτύων  και  με  την  υποστήριξη  των  Γενικών  Γραμματειών 
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Πληροφορικών  Συστημάτων,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

21. 6ο Ετήσιο Συνέδριο της οργάνωσης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ» 

με  θέμα:  «Κράτος  & Διαφθορά:  Ιχνηλατώντας  Καλές  Πρακτικές», 

που  πραγματοποιήθηκε  στις  12  Νοεμβρίου  στο  ξενοδοχείο  DIVANI 

CARAVEL

22. Εκδήλωση  της  Ελληνικής  Εθνικής  Επιτροπής  της  UNICEF με  την 

ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στις 

19 Νοεμβρίου, στη Στοά του Βιβλίου. Σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων διεξήχθη συζήτηση με θέμα «Τι σημαίνει  

για  τα  παιδιά  η  βία,  ο  ρατσισμός,  οι  διακρίσεις;  Επηρεάζεται  η  

αθωότητα και  ο  αυθορμητισμός  των  παιδιών  από  την  οικονομική  

κρίση; ενώ   απονεμήθηκαν  βραβεία  σε  μαθητές  και  σχολεία  που 

αρίστευσαν  και  προσωπικότητες  που  συνέβαλαν  σημαντικά  στην 

προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

23. Ανοιχτή  συζήτηση  του  προγράμματος  Megaron Plus του  Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών με θέμα «Το πολιτικό σύστημα στο πλαίσιο της 

συνταγματικής αναθεώρησης», που διοργανώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 

σε  συνεργασία  με  το  Ελληνικό  Ίδρυμα  Ευρωπαϊκής  και  Εξωτερικής 

Πολιτικής  (ΕΛΙΑΜΕΠ),  το  Ίδρυμα  Οικονομικών  και  Βιομηχανικών 

Ερευνών  (ΙΟΒΕ),  την  Kantor Σύμβουλοι  Επιχειρήσεων,  την  Κίνηση 

Πολιτών και τη Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάδος, στο πλαίσιο του κύκλου 

δημοσίων  συζητήσεων  με  τίτλο  «Ελλάδα:  Μεταρρυθμίσεις,  Ρήξεις,  

Τομές». 

24. 1ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Οικογενειακού  Δικαίου  με  θέμα: 

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», 

που πραγματοποιήθηκε στις  29-30 Νοεμβρίου,  στο Ναύπλιο από την 

Εταιρία  Οικογενειακού  Δικαίου  σε  συνεργασία  με  τον  Δικηγορικό 

Σύλλογο Ναυπλίου.

25. Ομιλία  του  Προέδρου  του  Ε.Σ.Ρ.  Ιωάννη  Λασκαρίδη  στο  Ι.Ε.Κ. 

Κηφισιάς στις 6 Δεκεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησής του από καθηγητή 
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του  Ινστιτούτου  στο  μάθημα  “Δίκαιο  και  Δημοσιογραφική 

Δεοντολογία”.  Στην  εισήγησή  του  ο  Πρόεδρος  παρουσίασε   τις 

αρμοδιότητες, τον ρόλο, τους στόχους και τα καθήκοντα της Αρχής.

26. Ημερίδα  με  θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.  Σύγχρονες  

Θέσεις  και  Αναζητήσεις»  που  διοργανώθηκε  από  την  Ερευνητική 

Ομάδα  IHRC “Πληροφορία:  Ιστορία,  Ρύθμιση,  Πολιτισμός”,  την 

Ένωση Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις» και τη Νομική Βιβλιοθήκη, στις 9 

Δεκεμβρίου στην «Αίθουσα Ευρώπη» της Νομικής Βιβλιοθήκης. 

27. Ημερίδα  για  την  65η επέτειο  της  Οικουμενικής  Διακήρυξης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα «Εκπαίδευση και Δικαιώματα  

του  Ανθρώπου»,  που  διοργανώθηκε  από  το  ΙΔΡΥΜΑ 

ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

(ΙΜΔΑ),  στις  11 Δεκεμβρίου,  στην «Αίθουσα Ευρώπη» της  Νομικής 

Βιβλιοθήκης.

28. Δημόσια συζήτηση με θέμα: «Είναι Δυνατή η Εθνική Συναίνεση στην  

Ελλάδα;»,  που διεξήχθη στο πλαίσιο του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου του 

Παρατηρητηρίου για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής 

&  Εξωτερικής  Πολιτικής  (ΕΛΙΑΜΕΠ),  στις  13  Δεκεμβρίου  στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

29. Ημερίδα  με  θέμα:  «Καταπολέμηση  των  διακρίσεων»  που 

συνδιοργάνωσαν  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  και  ο  Δικηγορικός 

Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος HELP (Εκπαίδευση 

Νομικών για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στις 16 Δεκεμβρίου 

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΣΑ. 

30. Ετήσια  εκδήλωση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ψηφιακή 

Σύγκλιση 2007-2013»,  με  τίτλο  «Επενδύοντας  στην  ψηφιακή 

ανάπτυξη της χώρας μέσα από τα αποτελέσματα των δράσεων του  

Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Γενική 

Γραμματεία  Τηλεπικοινωνιών  &  Ταχυδρομείων  του  Υπουργείου 

Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  σε  συνεργασία  με  την  Ειδική 
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Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Ε.Π.  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»,  στις  19 

Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

31.  Ημερίδα με θέμα:  «Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών  

2013:  Παρουσίαση  Έργων  και  Αποτελεσμάτων»  που 

συνδιοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

και  τη  ΜΚΟ  Ευρωπαϊκή  Έκφραση.  Η  εν  λόγω  εκδήλωση  που 

πραγματοποιήθηκε  στις  21  Δεκεμβρίου  στο  ξενοδοχείο  HILTON, 

φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του 24ου Πολυσυνεδρίου  Money Show και 

του 6ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού Χωρίς Σύνορα που διοργανώθηκε από 

την  Ευρωπαϊκή  Έκφραση  και  το  Ευρωπαϊκό  δίκτυο  Εθελοντισμού 

Ελλάδος  με  την  υποστήριξη  της  Αντιπροσωπείας  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα.

Γ.  Επιμορφωτικά  Προγράμματα  του  Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Η  επιμόρφωση  των  στελεχών  της  δημόσιας  διοίκησης  και  της  τοπικής 

αυτοδιοίκησης  σχεδιάζεται  και  υλοποιείται  από  το  Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης  (ΙΝΕΠ) μέσω  πιστοποιημένων  προγραμμάτων,  τα  οποία 

προκύπτουν από επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης που καταρτίζονται με 

τη  συνεργασία  Εσωτερικών  Ομάδων  Επιμορφωτών  στα  Υπουργεία  και 

Ειδικές Ομάδες Επιστημόνων σε Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες και Δήμους. 

Στη  διάρκεια  του  έτους  2013  συμμετείχαν  σε  πολλά  από  τα  εν  λόγω 

προγράμματα διοικητικοί υπάλληλοι και ειδικοί επιστήμονες του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και 

επιμόρφωσής  τους  σε  θέματα  της  ειδικότητας  και  του  αντικειμένου 

εργασίας  τους.  Παρακάτω  παρατίθενται  επιγραμματικά  οι  τίτλοι  των 

σεμιναρίων,  η  ημερομηνία  διεξαγωγής  τους  και  τα  ονόματα  των 

συμμετεχόντων:
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ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

«Ποιοτικές  υπηρεσίες  του  δημοσίου  

τομέα προς τον πολίτη»
28/01-1/02/2013

3-7/06/2013

• Αναστασία  Μαραζίδου, 

διοικητική υπάλληλος

• Γιάννα  Λάκκα,  ειδική 

επιστήμονας  ειδικευμένη 

στη διαφημιστική αγορά

«Ο  ρόλος  των  υπηρεσιακών  

συμβουλίων  στην  ενίσχυση  της  

συμμετοχής  των  γυναικών  σε  θέσεις  

ευθύνης  στη  δημόσια  διοίκηση  και  

την αυτοδιοίκηση»

18-20/02/2013 • Απόστολος 

Χριστόπουλος 

• Φώτης  Αγγέλης, 

ειδικοί  επιστήμονες-

οικονομολόγοι

«Ανάλυση  δεδομένων  με  λογιστικά  

φύλλα»

18-22/02/2013 Αγγελική  Φλυντζάνη,  ειδική 

επιστήμονας–ερευνήτρια 

ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

«Πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων:  

διαδικασίες  έγκρισης,  

χρηματοδότησης  και  

παρακολούθησης»

25-27/02/2013 Αθανασία  Βράχα,  ειδική 

επιστήμονας-οικονομολόγος

«Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας,  

Ομαδικής  Συνεργασίας,  Διαχείρισης  

Συγκρούσεων και Κρίσεων»

• 4-8/03/2013

20-24/05/2013

• Αγγελική 

Φλυντζάνη,  ειδική 

επιστήμονας–ερευνήτρια 

ραδιοτηλεοπτικής αγοράς 

•Γιάννα  Λάκκα  ειδική 

επιστήμονας  ειδικευμένη 

στη διαφημιστική αγορά

«Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  και  

Πολίτες»

18-21/03/2013 Στέλλα  Γαλάνη,  διοικητική 

υπάλληλος

«Ευρωπαϊκός  Μηχανισμός  Στήριξης:  

Δημοσιονομικό Έλλειμμα και Δημόσιο  

Χρέος»

19-22/03/2013 • Αγγελική Σιμιτοπούλου 

• Απόστολος 

Χριστόπουλος,  ειδικοί 
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επιστήμονες-

οικονομολόγοι

«Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 1-5/04/2013 Παναγιώτης  Μαλέσιος,  ειδικός 

επιστήμονας-οικονομολόγος

«Η  καταπολέμηση  των  φαινομένων  

διαφθοράς – Ελεγκτικοί μηχανισμοί»

15-19/04/2013 • Γιώργος Αναγνωσταράς 

• Ρέα  Λαμπροπούλου, 

ειδικοί  επιστήμονες-

νομικοί

• Ανδρέας  Παπανδρέου, 

ειδικός  επιστήμονας-

οικονομολόγος

«Δημόσιο Λογιστικό – Διαδικασίες και  

Έλεγχος»

20-24/05/2013 Ηλιάνα  Αγγελοπούλου, 

διοικητική υπάλληλος

«Εκπαίδευση  εκπαιδευτών  στην  

ηλεκτρονική μάθηση»

10-21/06/2013 Ροδόπη  Μπιλιαρδή,  διοικητική 

υπάλληλος

«Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρησης  

της αποδοτικότητας»

16-19/09/2013 Αναστασία Μαραζίδου,

διοικητική υπάλληλος

«Η πρακτική της διαπραγμάτευσης» 25-27/11/2013 Πέρσα  Λαμπροπούλου,  ειδική 

επιστήμονας-νομικός

«Μείωση γραφειοκρατικών βαρών και  

διοικητικών επιβαρύνσεων»

2-6/12/2013 Αγγελική  Φλυντζάνη,  ειδικός 

επιστήμονας-ερευνήτρια 

ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο του παρελθόντος έτους 2013, έθεσε σε 

δημόσια διαβούλευση την Πράσινη Βίβλο υπό τον τίτλο «Προετοιμασία για 

την  πλήρη  σύγκλιση  στον  οπτικοακουστικό  κόσμο:  οικονομική  μεγέθυνση,  

δημιουργία και αξίες»,  με σκοπό να ξεκινήσει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος 

σχετικά  με  τις  συνέπειες  της  διαρκούς  μεταβολής  του  τοπίου  των  μέσων 

επικοινωνίας,  το  οποίο  χαρακτηρίζεται  από  την  «σύγκλιση»  των 

παραδοσιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών με το διαδίκτυο.  Η αγορά των 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών αλλάζει  με ταχύτατους  ρυθμούς,  γεγονός που 

οφείλεται  στις  τεχνολογικές  εξελίξεις  οι  οποίες  επιτρέπουν  τη  λήψη 

οπτικοακουστικού περιεχομένου όχι μόνο μέσω της παραδοσιακής τηλεόρασης 

αλλά  και  μέσω  έξυπνων  τηλεφώνων  και  ταμπλετών  ή  μέσω  τηλεοπτικών 

συσκευών νέας γενιάς με δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο. 

Είναι  προφανές  ότι  οι  νέες  συνθήκες  στην  αγορά  των  οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών  αποτελούν  πρόκληση  για  το  νομοθέτη,  τόσο  σε  επίπεδο 

Eυρωπαϊκής  Ένωσης όσο και  σε  επίπεδο κρατών μελών καθώς και  για  τις 

Εποπτικές  Αρχές,  οι  οποίες  καλούνται  να  επαναπροσδιορίσουν  τις 

αρμοδιότητές τους και τον τρόπο ασκήσεως της εποπτείας επί των παρόχων 

περιεχομένου. 

Στόχος  της  Πράσινης  Βίβλου  είναι  να  ανοίξει  η  συζήτηση  ώστε  να 

διαμορφωθούν  οι  κατάλληλες  συνθήκες,  οι  οποίες  θα  στηρίξουν  τις 

ευρωπαϊκές  παραγωγές  και  θα  διασφαλίσουν  αξίες  όπως  η  πολυφωνία,  η 

προστασία  των  καταναλωτών  και  ιδίως  των  ανηλίκων  κ.α.  Η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή συνέστησε την «Ένωση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις  

Οπτικοακουστικές  Υπηρεσίες»  προκειμένου  να  βοηθήσει  την  Επιτροπή  στην 

εφαρμογή  της  Οδηγίας  για  τις  Υπηρεσίες  Οπτικοακουστικών  Μέσων  στην 

εποχή της σύγκλισης των μέσων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο 

τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή. 
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Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή 

και ευελπιστεί ότι σύντομα θα ανοίξει και στην Ελλάδα ο διάλογος για την 

ρύθμιση  της  αγοράς  των  οπτικοακουστικών  υπηρεσιών,  δεδομένου  ότι  το 

υφιστάμενο  νομικό  πλαίσιο  είναι  παρωχημένο  και  δεν  ανταποκρίνεται  στις 

νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πολλώ μάλλον δεν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει  τις  προκλήσεις  του  μέλλοντος.  Ενδείκνυται  όπως  η  πολιτεία 

συστήσει  ομάδα  εργασίας  για  να  διενεργήσει  εκείνες  τις  μελέτες  που  θα 

επιτρέψουν  στον  νομοθέτη  να  θεσπίσει  κανόνες  ανταποκρινόμενους  στις 

παρούσες συνθήκες της αγοράς, η οποία έχει ήδη εισέλθει σε νέα φάση μετά 

την αδειοδότηση του παρόχου  δικτύου. 

Πρόκληση εξάλλου αποτελεί για το Ε.Σ.Ρ. η εφαρμογή του Ν. 3979/2012 για 

την  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,  με  τον  οποίο αναγνωρίστηκε το  δικαίωμα 

των  πολιτών  να  επικοινωνούν  με  φορείς  του  Δημοσίου  με  τη  χρήση 

Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)  και  ρυθμίστηκε  η 

χρήση των Τ.Π.Ε. από τους εν λόγω φορείς. Η αναβάθμιση και απλοποίηση 

των υπηρεσιακών διαδικασιών και η διασφάλιση της χρήσης Τ.Π.Ε. από το 

Ε.Σ.Ρ.  κατά  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  του,  αποτελεί  μέρος  του 

στρατηγικού  στόχου  του  Ε.Σ.Ρ.,  όπως  αυτός  διατυπώθηκε  στην  απόφαση 

194/8.4.2013, για τα έτη 2013-2016. 

Προς  υλοποίηση  του  στόχου  έχουν  συσταθεί  δύο  ομάδες  εργασίας  με 

αντικείμενο α) την ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης και β) την 

έκδοση  αποφάσεων  Στοχοθεσίας  του  Ε.Σ.Ρ.  και  επεξεργασίας  Δεικτών 

Μέτρησης Αποτελεσματικότητας  και  Αποδοτικότητας.  Η πρώτη ομάδα έχει 

προχωρήσει το έργο της που αναλύεται στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης 

εκθέσεως και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 

του έτους 2014. 

131

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



Τροχοπέδη ωστόσο για κάθε καινοτόμο δράση αποτελεί η έλλειψη πόρων που 

στην περίπτωση του Ε.Σ.Ρ. αφενός μεν απαξιώνει εξοπλισμό σημαντικής αξίας 

και αφετέρου δεν επιτρέπει την περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και των 

λειτουργικών συστημάτων.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.

Ιωάννης Λασκαρίδης
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ   1

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΨΕΙΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Ε.Σ.Ρ.  ΓΙΑ  ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ  Ε.Ε.Τ.Τ.  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ  ΤΟΥ  ΑΡΘΜΟΥ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ 
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΠΙΓΕΙΑΣ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
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Αμερικής 5, 105 64 Αθήνα

Τηλ: 210-3354500 Fax: 210-3319881

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΠΙΓΕΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πριν  εξετάσει κανείς την προτεινόμενη διαδικασία αδειοδότησης παρόχων δικτύου 

επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης θα ήταν σκόπιμο πιστεύουμε να εστιάσει στις αλλαγές 

που  συμβαίνουν  στον  χώρο  των  οπτικοακουστικών  μέσων.  Η  μετάβαση  στην 

ψηφιακή εκπομπή είναι ένα από τα παράλληλα βήματα που γίνονται στο χώρο των 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών χάρις στις τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την 

σύγκλιση  των   παραδοσιακών  οπτικοακουστικών  υπηρεσιών  με  το  διαδίκτυο.  Η 

αγορά  περιεχομένου  διευρύνεται  και  οι   πάροχοι  περιεχομένου  δημιουργούν 

περιεχόμενο  που  μπορεί  να  μεταδοθεί  από  κάθε  μέσο  και  οποιαδήποτε  ώρα.   Η 

τεχνολογία επιτρέπει την λήψη περιεχομένου απ’ οπουδήποτε και οποτεδήποτε, εντός 

ή εκτός της κοινότητας, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων 

μορφών περιεχομένου δεδομένης και της ανάπτυξης συμπληρωματικών υπηρεσιών 

που επιτρέπουν την υπέρβαση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την χρήση 

ορισμένης γλώσσας.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  αρμόδιες  αρχές  καλούνται  να  διασφαλίσουν  τις  αρχές  που 

διέπουν  την  μετάδοση  προγράμματος  όπως  είναι  η  ελευθερία  του  λόγου,  η 

πολυφωνία,  το  δικαίωμα  στην  ενημέρωση,  η  διασφάλιση  της  πολιτισμικής 

ιδιαιτερότητας,  η   προστασία  της  ιδιωτικοτητας  και  της  προσωπικότητας,  η 

προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων και των ευπαθών ομάδων. 

Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία μπορεί κανείς  να ισχυριστεί ότι διασφαλίζονται 

λόγω της πρόσβασης των χρηστών σε πληθώρα πληροφοριών και περιεχομένου που 
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παρέχονται σε αυτούς με διαφορετικά μέσα. 

Η αδειοδότηση των παρόχων δικτύου θα δώσει τέλος στην μέχρι σήμερα μορφή των 

επιχειρήσεων ΜΜΕ, χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η εγκατάσταση και διατήρηση 

υποδομών  (και  μάλιστα  χωριστών  όπως  σωστά  επισημαίνεται  στο  κείμενο  της 

διαβούλευσης)  για την μετάδοση του αναλογικού τηλεοπτικού σήματος. Ο ρόλος του 

παρόχου δικτύου αναβαθμίζεται έναντι του ρόλου του παρόχου προγράμματος, αφού 

ο πρώτος έχει αποφασιστική εξουσία σε σχέση με την επιλογή του περιεχομένου που 

μεταδίδεται.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  ύπαρξη  περισσοτέρων  παικτών  στην  αγορά, 

διασφαλίζει  τον  ανταγωνισμό  εις  όφελος  των  καταναλωτών.  Μέτρα  όπως  η 

υποχρεωτική  μετάδοση  ορισμένων  προγραμμάτων  από  τους  παρόχους  δικτύου 

διασφαλίζουν επίσης την πρόσβαση σε προγράμματα που θεωρείται ότι εξυπηρετούν 

το δημόσιο συμφέρον13.        

ΙΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

1. Συμφωνείτε με τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 

ροής δεδομένων ανά πολυπλέκτη;  (σελ 38)

Σε  ένα  διαρκώς  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  όπου  η  τεχνολογία  επιτρέπει  την 

σύγκλιση των παραδοσιακών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων  με το διαδίκτυο, 

οι μεν περιορισμοί  που αφορούν το είδος των μεταδιδομένων δεδομένων πρέπει να 

είναι ελαστικοί,  υπό την έννοια ότι θα επιτρέπουν υπό προϋποθέσεις  στον πάροχο 

δικτύου  την  προσαρμογή  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  σε  τυχόν  νέες  συνθήκες 

αγοράς,  τα  δε  τεχνικά  χαρακτηριστικά  μετάδοσης  του  σήματος  πρέπει  να 

σχεδιάζονται  κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται  η αποτελεσματικότερη χρήση του 

φάσματος σε βάθος χρόνου, δηλαδή να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής..  

Σε σχέση με τα προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά παρατηρείται ότι δεν γίνεται 

διαχωρισμός  μεταξύ  των  τεχνικών  μεθόδων  πολυπλεξίας  των  παρόχων  εθνικής 

εμβέλειας και των παρόχων των 13 βασικών περιφερειών. Η προτεινόμενη από την 

Ε.Ε.Τ.Τ. μέθοδος της στατιστικής πολυπλεξίας ή υψηλού ρυθμού μετάδοση (bit rate) 

μπορεί  να καταστεί  ασύμφορη για τους  περιφερειακούς   παρόχους  καθόσον είναι 
13 Σε σχέση με προαναφερόμενα δείτε και Guide to Digital Switch Over, published by the The 
Representative on Freedom of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
http://www.osce.org/fom/73720
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υψηλού κόστους  όπως επίσης  και  υψηλού επιπέδου service  information,  καθόσον 

απαιτείται  μεγαλύτερη  επένδυση  που  απευθύνεται  σε  μικρή  μερίδα  πληθυσμού. 

Σήμερα  το  φάσμα  είναι  υπέρ  επαρκές  σε  όλες  τις  βασικές  περιφέρειες, 

συμπεριλαμβανομένης  και  της  Αττικής.  Τα  παραπάνω  επιβεβαιώνει  η  σημερινή 

(μεταβατική)  κατάσταση  όπου  σε  καμία  περιφέρεια  δεν  εκπέμπεται  σήμα  με  τη 

μέθοδο της στατιστικής πολυπλεξίας. 

Με  βάση  τα  ανωτέρω  θα  πρέπει  να  συζητηθεί  η  επιλογή  της  τεχνολογίας  των 

παρόχων  για  τις  13  βασικές  περιφέρειες,  να  αναπροσαρμοστούν  οι  εκτιμήσεις 

κόστους  του  φάσματος  στους  περιφερειακούς  παρόχους  δικτύου  καθώς  και  των 

ανωτάτων ορίων χρέωσης των παρόχων δικτύου προς τους παρόχους περιεχομένου. 

2. Συμφωνείτε  με  τις  προτεινόμενες  επιπρόσθετες  και  συμπληρωματικές 

υπηρεσίες και τον τρόπο ρύθμισης αυτών; (σελ 38)

Η  παροχή  συμπληρωματικών  υπηρεσιών  είναι  απαραίτητη  προκειμένου  να  είναι 

δυνατή:  α) η παροχή υπηρεσιών οπτικουακουστικών μέσων από όσο τον δυνατόν 

περισσότερους  παρόχους  περιεχομένου,  β)  η  εφαρμογή  περιορισμών  που 

επιβάλλονται  για  την  προστασία  των  ανηλίκων  αλλά  και  γ)  η  πρόσβαση  στις 

υπηρεσίες από ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

Η δυνατότητα παροχής  επιπρόσθετων υπηρεσιών  δεδομένων και Διαδικτύου μέσω 

ενός  πολυπλέκτη  ορίζεται  ως  δευτερεύουσα,  σε σχέση με  την παροχή υπηρεσιών 

τηλεοπτικής  ευρυεκομπής  και  περιορίζεται  σε  ποσοστό  10%  της  συνολικής 

χωρητικότητας  του  πολυπλέκτη.  Ο  περιορισμός  αυτός  δεν  λαμβάνει  υπ’  όψη  τις 

τεχνολογικές εξελίξεις (πχ δυνατότητα περαιτέρω συμπίεσης) που αλλάζουν διαρκώς 

το τοπίο της συγκεκριμένης αγοράς και περιορίζει την ευελιξία του παρόχου δικτύου 

να προσαρμοστεί στις εκάστοτε συνθήκες/ανάγκες της αγοράς. Θα πρέπει οι όποιοι 

περιορισμοί να μην είναι απόλυτοι αλλά να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής και 

αλλαγής της κατανομής.

Ένα  μέλος  ήταν  της  άποψης  ότι θα  πρέπει  να  είναι  απόλυτα  ξεκάθαρο  ότι  οι 

συμπληρωματικές  υπηρεσίες  θα  πρέπει  να  αφορούν  αποκλειστικά  την τηλεοπτική 

εκπομπή και να μην επιτρέπεται η μετατροπή τους σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

σε περίπτωση μη αξιοποιήσιμου φάσματος, λόγω μείωσης του αριθμού των παρόχων 
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περιεχομένου από τον πάροχο δικτύου, αλλά να μπορεί αυτό να γίνει, αν κριθεί αυτό 

σκόπιμο,  μόνο από την Ε.Ε.Τ.Τ.  

3. Συμφωνείτε  με τις  προτεινόμενες  υποχρεώσεις  ανάπτυξης δικτύου (σελ 

44);.

Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα ανάπτυξης του δικτύου πρέπει να εξεταστεί, σε σχέση 

με τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα στην παράγραφο 5.8.3, η δυνατότητα των παρόχων 

δικτύου να λάβουν εντός του χρονοδιαγράμματος τις αναγκαίες άδειες εγκατάστασης 

κεραιοσυστημάτων, 

Για  την  επίλυση  του  προβλήματος  προτείνεται,  εφόσον  είναι  καθορισμένα  στον 

ισχύοντα  χάρτη  συχνοτήτων  τα  156  βασικά  κέντρα  εκπομπής,  η  Ε.Ε.Τ.Τ.  να 

προχωρήσει άμεσα στην νομιμοποίηση κεραιοσυστημάτων στα ως άνω σημεία και 

τον επιμερισμό του κόστους της υπηρεσίας αυτής σε κάθε πάροχο δικτύου.           

Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση συνεργασίας του παρόχου δικτύου με τρίτους ή 

τους  Ο.Τ.Α.  για  την  τοποθέτηση  gap fillers από  τους  Ο.Τ.Α.  όπου  ο  ίδιος  «δεν 

προτίθεται»  να  τους  εγκαταστήσει.  Με  αυτή  την  διατύπωση  είναι  βέβαιον  ότι  ο 

πάροχος δεν θα μπει στη διαδικασία εγκατάστασης gap filler. Είναι μάλλον απίθανο 

να βρεθεί τρίτος που να ενδιαφέρεται να φέρει το κόστος της εγκατάστασης οπότε 

πρέπει  να  εξετάσει  κανείς  την  δυνατότητα,   τόσο  από  πλευράς  πρόβλεψης  στον 

προϋπολογισμό όσο και από πλευράς κόστους, των Ο.Τ.Α. να την αναλάβουν .  

4. Συμφωνείτε με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα; (σελ 50)

 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα είναι σαφές ότι το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης 

από  την  αναλογική  στην  ψηφιακή  εκπομπή  πρέπει  να  αναπροσαρμοσθεί 

λαμβανομένου  υπ΄  όψη  του  χρόνου  που  απαιτείται  για  την  νόμιμη  εγκατάσταση 

κεραιοσυστημάτων.    

5. Συμφωνείτε με την ανωτέρω διάρθρωση των συνόλων συχνοτήτων ( σελ. 

58);

Πριν εξετάσει κανείς την διάρθρωση των συνόλων συχνοτήτων πρέπει να σταθεί στο 

γεγονός ότι  σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κείμενο της διαβούλευσης (σελ 52), η 

κατανομή  των  περιφερειών  θα  οριστικοποιηθεί  όταν καθοριστεί  το  πλήθος  και  η 

137

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



εμβέλεια  των παρόχων προγράμματος  περιεχομένου από τον αρμόδιο φορέα,  ήτοι 

από  τον  Υπουργό  στον  οποίο  ανατίθενται  οι  αρμοδιότητες  της  Γ.Γ.  Μέσων 

Ενημέρωσης.  Κατά  τούτο,  αναρωτιέται  κανείς  εάν  έχει  νόημα  η  αδειοδότηση 

παρόχων  δικτύου  πριν  διασφαλιστεί  η  δυνατότητα  των  αδειούχων  να 

δραστηριοποιηθούν πραγματικά. Δεδομένου ότι  αρκεί εν προκειμένω να καθοριστεί 

ο  αριθμός  των  αδειών  που  θα  χορηγηθούν  ανά  κατηγορία  λήψης 

(ελεύθερη/συνδρομητική)  και  ανά  κατηγορίας  εμβέλειας  (εθνικής  περιφερειακής), 

χωρίς να είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί ο αριθμός των αδειούχων ανά κατηγορία 

προγράμματος,  θα  μπορούσε  να  εκδοθεί  η  σχετική  απόφαση  από  τον  αρμόδιο 

Υπουργό  προκειμένου  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  με  οριστικοποιημένη  την 

κατανομή περιφερειών. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε, ότι σε μια εποχή που λόγω 

των  τεχνολογιών  και  οικονομικών  εξελίξεων  οι  ανάγκες  μεταβάλλονται  και  οι 

υπηρεσίες  προσαρμόζονται,  το  να  τεθούν  περιορισμοί   στον  αριθμό  των  αδειών 

παρόχων περιεχομένου με κριτήρια περιεχομένου προγράμματος (ενημερωτικός – μη 

ενημερωτικός)  κρίνεται εκτός εποχής. Η αδειοδότηση των παρόχων προγράμματος 

πρέπει να γίνει με μόνο κριτήριο την διασφάλιση των αρχών που πρέπει να διέπουν 

την μετάδοση προγράμματος και των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Δύο μέλη της Επιτροπής διατύπωσαν την εξής άποψη :

Κατηγορηματικά δεν συμφωνούμε.  Διότι  πως είναι  δυνατόν όταν στο κείμενο της 

διαβούλευσης  παρ.6  αναφέρεται  ότι  «Η  παραπάνω  κατανομή  περιφερειών  θα  

οριστικοποιηθεί όταν καθορισθεί το πλήθος και η εμβέλεια των παρόχων περιεχομένου  

από  τον  αρμόδιο  φορέα», ήτοι  από  τον  Υπουργό,  να  μπορεί  να  αποφασίζεται  η 

εκχώρηση δύο διαύλων-πολυπλεκτών στην ΕΡΤ, τεσσάρων στους παρόχους εθνικής 

εμβέλειας και δύο στους παρόχους περιφερειακής εμβέλειας πλην Αττικής. Σε ό,τι 

αφορά την ΕΡΤ, επισημαίνεται ότι ενώ στο μεταβατικό στάδιο της έχουν χορηγηθεί 2 

και ½  πολυπλέκτες, στο κείμενο της διαβούλευσης προτείνεται οι πολυπλέκτες να 

μειωθούν σε 2. Σημειώνεται ότι στην ΕΡΤ μπορεί να ζητηθεί να μεταφέρει, πέραν των 

δικών  της  προγραμμάτων,  προγράμματα  παρόχων  περιεχομένου  που  είναι  εκτός 

διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως πολιτικά κόμματα, συμβάσεις ΕΡΤ με τρίτους κ.λ.π. 

καταλαμβάνοντας έτσι περισσότερο χώρο στους απονεμόμενους στην ΕΡΤ διαύλους. 

Αντίθετα, για τους παρόχους δικτύου εθνικής εμβέλειας, ενώ το ισχύον μεταβατικό 

στάδιο προβλέπει δύο διάυλους-πολυπλέκτες, στο κείμενο διαβούλευσης αυξάνονται 

οι  δίαυλοι-πολυπλέκτες  σε  τέσσερις.  Συνεπώς,  είναι  ολοφάνερο  ότι  πρέπει  να 
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χορηγηθούν τουλάχιστον τρείς πολυπλέκτες-δίαυλοι για τις ανάγκες του δικτύου της 

ΕΡΤ  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω.  Επίσης  τονίζεται  ότι  πρέπει  να  καθορισθεί  ο 

τρόπος και η ποιότητα εκπομπής των προγραμμάτων, το θέμα χωρητικότητας δηλαδή 

που  θα  καταλαμβάνει  ο  κάθε  πάροχος  περιεχομένου  π.χ.  High Definition(HD), 

Standard Definition(SD), ή περιορισμένη χωρητικότητα. Εφόσον αυτό το θέμα δεν 

διευκρινίζεται στο παρόν κείμενο της διαβούλευσης, κάθε πρόταση διάρθρωσης των 

συνόλων  συχνοτήτων-πολυπλεκτών,  εκτός  αυτών  που  αναφέρθηκαν  για  την  ΕΡΤ, 

μπορεί να καταλήξει σε αδιέξοδο.                   

6. Θεωρείτε  ότι  πρέπει  να  χορηγηθούν  δικαιώματα  χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων  μεταφοράς  περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας ως 

πακέτο  με  τα  δικαιώματα  χρήσης  ραδιοσυχνοτήτων  για  τη  λειτουργία 

δικτύου  επίγειας  ψηφιακής  ευρυεκπομπής  μεταφοράς  περιεχομένου 

εθνικής εμβέλειας;

Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. να αδειοδοτήσει ένα μόνο πάροχο δικτύου και μάλιστα με 

την μέθοδο των διαδοχικών πλειοδοτικών διαγωνισμών δεν τίθεται, ενώ θα έπρεπε 

κατά την άποψή μας, σε δημόσια διαβούλευση.

Σε σχέση με τον τρόπο επιλογής του παρόχου, παρατηρούμε ότι δύο συνήθως τρόποι 

υπάρχουν για την εκχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων. Ο πρώτος,  beauty contest όπως 

λέγεται,  επιτρέπει  την  αδειοδότηση  των  παρόχων  με  αξιολόγηση  των 

επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλουν. Ο δεύτερος, που εν προκειμένω επελέγη, 

περιορίζει την επιλογή της Αρχής σε αυτόν που θα δώσει την μεγαλύτερη προσφορά. 

Σε σχέση με  την αδειοδότηση ενός  μόνο παρόχου δικτύου σημειώνουμε ότι  είναι 

προφανές  ότι  δημιουργούνται  οικονομίες  κλίμακος  με  την  χορήγηση  των 

δικαιωμάτων  χρήσης  ραδιοσυχνοτήτων  μεταφοράς  περιεχομένου  περιφερειακής 

εμβέλειας  ως  πακέτο  με  τα  αντίστοιχα  δικαιώματα  εθνικής  εμβέλειας.  Δεν  είναι 

ωστόσο τόσο προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει και άλλος πάροχος στην εν λόγω 

αγορά.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εκπομπή ενέχει τον  κίνδυνο της συγκέντρωσης λόγω του 

κόστους  και  της  πολυπλοκότητας  των  υποδομών  μετάδοσης  σήματος.  Η  ύπαρξη 

περισσοτέρων  παρόχων  δικτύου  μπορεί  πράγματι,  υπό  προϋποθέσεις,  να  είναι 
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ασύμφορη για μικρές χώρες. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει ήδη το προηγούμενο των 

τηλεπικοινωνιών που ενθαρρύνει την συμμετοχή περισσοτέρων παικτών στην αγορά. 

Η  σύγχρηση  των  υποδομών  είναι  συνήθης  τρόπος  μείωσης  του  κόστους 

εγκατάστασης  που  θα  επέτρεπε  ενδεχομένως  την  δραστηριοποίηση  περισσοτέρων 

παρόχων   δικτύου  στην  ελληνική  αγορά   και  την  αποφυγή  του  κινδύνου  να 

οδηγηθούμε σε καταχρηστικές πρακτικές λόγω της αποκλειστικής δραστηριοποίησης 

ενός μόνο παρόχου, όπως σωστά επισημαίνεται και στο κείμενο της διαβούλευσης 

(σελ. 40).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

Χρήσεις 2010-2012

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΌΣ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΏΝ  ΣΤΑΘΜΏΝ 
ΕΘΝΙΚΉΣ ΕΜΒΈΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 310/96 οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας υπέβαλαν στο 
Ε.Σ.Ρ., μεταξύ άλλων στοιχείων και τους ισολογισμούς της χρήσης 2012.
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Οι  τηλεοπτικοί  σταθμοί  που  λειτουργούν  με  άδεια  εθνικής  εμβέλειας,  είναι  οι 
ALPHA,  ANTENNA,  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,  MEGA, ΣΚΑΙ,  STAR και 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΣΤΑ  FM.  Ειδικότερη  μνεία  πρέπει  να  γίνει  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  ALTER,  ο 
οποίος παρόλο που έχει άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, 
δεν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις, ενώ τον Μάρτιο του 2011, έγινε αναστολή 
διαπραγμάτευσης της μετοχής του από το Χ.Α.Α. Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έτος 
2013  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  902  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΣΤΑ  FM,  κατόπιν  μεταβολής  στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του, άλλαξε τον διακριτικό τίτλο του σε E-TV. 

Από  την  ανάλυση  του  ομαδοποιημένου  ισολογισμού  των  παραπάνω  επτά  (7) 
επιχειρήσεων προκύπτουν τα εξής:

• Το σύνολο του ενεργητικού τους για τη χρήση του έτους 2012 μειώθηκε κατά 
5,72%  σε  σχέση  με  την  χρήση  του  2011.  Αντίθετα,  μείωση  κατά  12,0% 
καταγράφηκε τη χρήση του έτους 2011 συγκριτικά με την χρήση του έτους 
2010.

• Τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 23,5% το έτος 2012 σε σχέση με 
το έτος 2011, έναντι 10,4% το έτος 2011 συγκριτικά με το έτος 2010.

• Το έτος 2012 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 49,1% έναντι 
μείωσης κατά 18,6% το έτος 2011. Αντίθετα κινήθηκαν οι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  οι  οποίες  το  έτος  2011  σημείωσαν  μείωση  κατά  8,2%  και 
περαιτέρω μείωση κατά 16,8% το έτος 2012.

• Ο  συνολικός  κύκλος  εργασιών  βαίνει  μειούμενος  τα  έτη  2011  και  2012 
καταγράφοντας μείωση κατά 11,9% και 13,4% αντίστοιχα. 

• Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκ ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 
45,7% το έτος 2012, έναντι αύξησης 244,3% την χρήση του έτους 2011. 

• Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,13 εκ. ευρώ και ήταν αυξημένα 
κατά 112% συγκριτικά με την χρήση του έτους 2011. 

Διαγραμματικά τα αποτελέσματα απεικονίζονται ως εξής: 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
Κατωτέρω, αποτυπώνεται η απόδοση των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας 
ξεχωριστά  μέσω  υπολογισμού  των  κυριότερων  χρηματοοικονομικών  δεικτών  των 
κατηγοριών  α)  οικονομικής  διάρθρωσης  και  β)  απόδοσης  και  αποδοτικότητας. 
Ειδικότερα υπολογίζονται οι δείκτες:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΆΡΘΡΩΣΗΣ
1. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % επί του καταβλημένου: 
Μετρά  το  ποσοστό  του  συνολικού  ύψους  των  ιδίων  κεφαλαίων  ως  προς  το 
καταβλημένο κεφάλαιο.  Σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920, εάν το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων  είναι  μικρότερο  από  το  1/2  του  καταβλημένου,  συντρέχουν  οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 47.
2. Κόστος πωληθέντων
Μετρά το ποσοστό του κόστος πωλήσεων επί του τζίρου της εταιρίας.
3. Δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας
Απεικονίζει  το βαθμό αυτάρκειας της οικονομικής μονάδας.
4. Δείκτης δανειακής κάλυψης
Δείκτης δανειακής κάλυψης (βαθμός φερεγγυότητας): Παρουσιάζει την δυνατότητα 
της οικ. μονάδας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σε περίπτωση ζημίας. Όσο 
μικρότερος  είναι  ο  δείκτης,  τόσο  μεγαλύτερη  η  δυνατότητα  της  εταιρίας  να 
ανταπεξέλθει.
5. Δείκτης χρέους
Μετρά το βαθμό χρηματοδότησης της οικ. μονάδας με ξένα κεφάλαια.
6. Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια
Αποτυπώνει  την  σχέση  μεταξύ  ιδίων  κεφαλαίων  προς  ξένα  κεφάλαια.  Ένδειξη 
αξιόχρεου επιχείρησης.
7. Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης
Μετρά το βαθμό χρηματοδότησης της επιχείρησης με ξένα κεφάλαια.

ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
8. Δείκτης περιθωρίου κέρδους
Αποδοτικότητα πωλήσεων: Απεικονίζει την απόδοση της οικ. μονάδας χωρίς έκτακτα 
και ανόργανα. Δείχνει την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.
9. Συντελεστής μικτού κέρδους
Απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους, με το οποίο η οικονομική 
μονάδα καλύπτει  λειτουργικά κόστη, τόκους, φόρους , έκτακτα, επενδύσεις κλπ.
10. Αποδοτικότητα Ενεργητικού
Μετρά την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης του συνόλου των κεφαλαίων που 
απασχολεί η επιχείρηση.
11. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
Παρουσιάζει την κερδοφόρα δυναμική της επιχείρησης. 

Σημειώνεται  ότι  οι  ανωτέρω  χρηματοοικονομικοί  δείκτες  αναφέρονται  σε 
παρελθοντικά  έτη  και  συνεπώς  έχουν  απολογιστικό  χαρακτήρα.  Δεν  αποτελούν 
ένδειξη για μελλοντικές  χρήσεις.  Περαιτέρω αναφέρεται  ότι  οι  περιορισμοί  και οι 
αδυναμίες τους πηγάζουν από τα ίδια τα στοιχεία των τελικών λογαριασμών.   
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
% επί του καταβλημένου

Κόστος 
πωληθέντων

Δείκτης 
οικονομικής 
αυτοτέλειας

Δείκτης δανειακής 
κάλυψης

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

ALPHA 106,00% 179,77% 230,30%
152,81

% 129,01% 110,84% 0,12 0,29 0,48 0,22 0,20 0,26

ANTENNA 199,89% 192,10% 217,32% 48,04% 44,49% 49,53% 0,09 0,09 0,09 0,15 0,15 0,22

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 33,00% -46,00% -48,00%
457,27

% 563,43% 639,46% 0,21 -0,31 -0,33 0,00 0,00 0,00

MEGA 198,95% 140,97% 271,47% 99,46% 99,38% 101,26% 0,33 0,26 0,22 0,15 0,17 0,44

ΣΚΑΙ -25,16% -24,77% -37,19% 95,60% 93,55% 92,67% -0,12 -0,14 -0,26 0,62 0,59 0,71

STAR 36,00% 36,01% 87,91% 87,06% 81,54% 84,18% 0,10 0,12 0,12 0,43 0,44 0,48

902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM 58,00% 10,00% -53,00%

300,08
% 305,33% 442,98% 2,18 0,17 -0,50 0,00 0,13 0,13

ALTER - - - - - - - - - - - -
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Δείκτης χρέους

Δείκτης χρέους 
προς

ίδια κεφάλαια

Δείκτης 
δανειακής 

επιβάρυνσης
Δείκτης 

περιθωρίου κέρδους
201

0 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

ALPHA 0,75 0,47 0,45 3,08 0,88 0,81 8,36 3,43 2,07 -0,62 -0,47 -0,22

ANTENNA 0,64 0,65 0,72 1,79 1,85 2,62
10,6

7 11,25 11,11 0,08 0,12 0,2

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 4,8 -3,19 -3,02 -0,05 -0,09 0,46

MEGA 0,37 0,46 0,71 0,6 0,84 2,43 3,01 3,85 4,61 -0,04 -0,22 -0,23

ΣΚΑΙ 1,21 1,31 1,82 -5,74 -4,23 -2,22 -8 -7,07 -3,92 -0,51 -0,24 -0,24

STAR 0,84    0,82    0,83 5,4
   4,4
5      4,82 

10,3
3    7,92    8,44 -0,31 -  0,27 -  0,30 

902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM 0 0,46 -0,15 0 0,86 -0,13 0,46 5,72 -2 -3,23 -3,19 -5,12

ALTER - - - - - - - - - - - -
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Συντελεστής 
μικτού κέρδους

Αποδοτικότητα 
Ενεργητικού

Αποδοτικότητα 
ιδίων κεφαλαίων

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

ALPHA - 0,53 -0,29 -0,11 - 0,19 -0,27 -0,11 - 2,86 -1,18 -0,33

ANTENNA 0,46 0,56 0,5 - 0,01 -0,01 -,002 - 0,18 -0,12 -0,02

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 3,57 -4,63 -5,39 - 0,01 -0,74 0 - 0,03 0,03 -0,1

MEGA - 0,06 0,01 -0,01 - 0,08 0,14 0,14 - 0,06 0,68 0,8

ΣΚΑΙ 0,04 0,06 0,07 - 0,10 -0,1 -0,12 1,59 0,61 0,36

STAR 0,13 0,18 0,16 - 0,12 - 0,14 - 0,12 - 1,45 - 1,09 - 1,18

902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM - 2,00 -2,05 -3,43 - 1,50 -1,75 -1,94 - 2,20 -1,52 1,91

ALTER - - - - - - - - -
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΏΝ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΏΝ  ΣΤΑΘΜΏΝ 

ΕΘΝΙΚΉΣ ΕΜΒΈΛΕΙΑΣ.

Από τους ανωτέρω πίνακες παρατηρείται ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

και ΣΚΑΙ έχουν αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τις χρήσεις των ετών 2011 – 

2012 και 2010-2012 αντίστοιχα, κατά συνέπεια οι αριθμοδείκτες σηματοδοτούνται με 

αρνητικό πρόσημο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του Ν. 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και για τον 

σταθμό 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM για την χρήση του έτους 2012. 

Επιπλέον  σημειώνεται  ότι  στην  χρήση  του  έτους  2011  το  σύνολο  των  ιδίων 

κεφαλαίων  του  τηλεοπτικού  σταθμού  STAR είναι  μικρότερα  από  το  ½  του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Μέσα στην χρήση του έτους 2012 η εταιρία 

προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής της 

μετοχής από € 14,67 σε € 4.89. Παράλληλα αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου της με τιμή διάθεσης € 91,41 ανά μετοχή. Η διαφορά στην τιμή διάθεσης 

της μετοχής (τιμή διάθεσης €91,41  vs € 4,89 ονομαστική αξία) καταγράφηκε στον 

λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο».

Για τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και περαιτέρω των στοιχείων που καταγράφονται 

στις οικονομικές καταστάσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι: α) το μετοχικό του κεφάλαιο 

αυξήθηκε συνολικά κατά € 10.079.300, β) τον Δεκέμβριο 2012 σύναψε ομολογιακό 

δάνειο ύψους € 98 εκ., γ) τον Ιανουάριο 2012 αποφασίσθηκε μείωση του εταιρικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης κατά € 26.458.162,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας 

της μετοχής από € 1 σε € 0,3 και την δημιουργία ισόποσου αποθεματικού.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο τηλεοπτικός σταθμός  ALPHA από τις χρήσεις των ετών 

2011 και 2012 τηρεί τις οικονομικές του καταστάσεις σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα των χρήσεων 2011 και 2012 δεν είναι συγκρίσιμα 

με αυτά της χρήσης του έτους 2010, τα οποία  αποτυπώθηκαν με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Κατωτέρω  παρουσιάζονται  σε  διαγράμματα  τα  βασικά  μεγέθη  των  τηλεοπτικών 

σταθμών :

147

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2010)
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2011)
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012)

ΣΚΑΙ
9%

MEGA
30%

ANTENNA
27%

STAR
17%

ALPHA
17%

STAR

ALPHA

902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΚΑΙ

MEGA

ANTENNA

ALTER

Συγκριτικά για τις χρήσεις 2010 - 2012, για όλες τις εταιρίες αποτυπώνεται η πιο 
κάτω εικόνα:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους για τις χρήσεις 2010 - 2012 είναι:

149

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Σ.Ρ.  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ) 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

2-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟ ΜΟΡΙΑΣ 102,7 

(ΠΡΩΗΝ MELODY FM) Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

3-2013 Ρ
POWER FM (ΠΡΩΗΝ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) 
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

203/2012 (ΑΥΞ 
ΚΕΦ)

4-2013 T ΔΙΚΤΥΟ 1 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

5-2013 T ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - 
ΑΛΦΑ TV Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

6-2013 T ΠΑΤΡΑ TV Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

7-2013 T TRT Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

441/2012

8-2013 T TRT Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

540/2012

9-2013 T TRT Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

542/2012

10-2013 Ρ
 ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

121/2011, 332/2011, 
1/2012, 364/2012

11-2013 T RED CHANNEL (πρώην RHODES CHANNEL) 
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

370/2012 (ΟΔΛ)

12-2013 T WEST CHANNEL Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
484/2012 

13-2013 Ρ HEART FM Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

369/2012 (ΟΔΛ)

14-2013 Ρ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ FM Ν. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

300/2011 (ΟΔΛ)

15-2013 Ρ MELODY FM Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

330/2012, 481/2012

16-2013 T MEGA CHANNEL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 

ΠΑΙΓΝΙΟ ΜΕΣΩ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΧΡΕΩΣΗΣ

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

17-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

18-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

19-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 

ΕΥΡΩ

20-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50.000 

ΕΥΡΩ

21-2013 T TRT Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

22-2013 Ρ ΠΑΛΜΟΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

23-2013 Ρ
ALPHA 98,9 (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟ 

ΕΝΝΕΑ 98,9 - ΠΡΏΗΝ 
ALPHA NEWS) N. ATTIKHΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

24-2013 Τ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

25-2013 T SUNNY CHANNEL (ΠΡΏΗΝ 
ΚΑΝΑΛΙ 10) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ    ΣΥΣΤΑΣΗ

26-2013 Ρ ΣΚΙΑΘΟΣ 96,4 Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

255/2011, 302/2012

27-2013 T TRT Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

404/2012

28-2013 T STAR TV Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ 333/2012 - 
ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

3.000 ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ

29-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

30-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

31-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

32-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

33-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

34-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

35-2013 Ρ
ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM (ΠΡΩΗΝ 

ΡΑΔΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ) Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

36-2013 T MEGA CHANNEL
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ

37-2013 Τ ANTENNA
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 
ΕΥΡΩ

38-2013 Τ ANTENNA ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

39-2013 T ALPHA CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

40-2013 T MEGA CHANNEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

41-2013 Ρ GR 91 Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο.Δ.Λ. - 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Β.Ν.Λ.

42-2013 Ρ
ANTENNA ΝOTIOY 

ΕΛΛΑΔΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 
ΒΗΜΑ FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

43-2013 Ρ ΗΧΩ 102,7 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 
ΒΗΜΑ FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

44-2013 Ρ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

45-2013 Ρ ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ 
- ΒΗΜΑ FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

46-2013 Ρ

SUPER 88 FM STEREO Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ - REAL FM Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΡΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

47-2013 Ρ
 ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν. 

ΡΟΔΟΠΗΣ - RADIO SFERA 
102,2 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

48-2013 Ρ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

49-2013 Ρ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

50-2013 Ρ

ANTENNA ΝOTIOY 
ΕΛΛΑΔΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 

EASY 97,2 FM (ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM STEREO) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

51-2013 Ρ

ΗΧΩ 102,7 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 
EASY 97,2 FM (ΠΡΩΗΝ 

ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM STEREO) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

52-2013 Ρ

ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ - EASY 97,2 FM 

(ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM 
STEREO) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

53-2013 Ρ

ANTENNA 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 97,7 Ν. 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ - EASY 97,2 FM 
(ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM 

STEREO) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

54-2013 Ρ ΡΥΘΜΟΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - 
ΡΥΘΜΟΣ FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

55-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

56-2013 Τ HRT TV Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ 
ΑΝΑΚΑΛΕΙ 604/08 

- ΕΓΚΡΙΝ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓ/ΜΑ

57-2013 Τ ALTER CHANNEL
ΑΣΤΡΟΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΜΕΝΤΙΟΥΜ, 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΕΣ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ

58-2013 T BLUE SKY Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

59-2013 Ρ ΑΚΡΟΑΜΑ FM 95,5 Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
123/2012 & 

414/2012- ΒΝΛ

60-2013 Ρ ΧΡΩΜΑ FM (πρώην ΡΑΔΙΟ 
ΚΟΣΜΟΣ) Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Β.Ν.Λ.    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Β.Ν.Λ.

61-2013 T ΑΛΗΘΕΙΑ TV Ν. ΧΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

62-2013 T ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Ο.Δ.Λ.

63-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

64-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

65-2013 T EXTRA CHANNEL - 3 
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 

ΠΑΙΓΝΙΟΥ 
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 40.000 

ΕΥΡΩ

66-2013 Ρ
ALPHA 98,9 (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟ 

ΕΝΝΕΑ 98,9 - ΠΡΏΗΝ 
ALPHA NEWS) N. ATTIKHΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 

ΕΥΡΩ

67-2013 T
ΕΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν. 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
593/2012 

68-2013 T  R.T.P. ΚΕΝΤΡΟ Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

69-2013 Ρ CAPITAL FM Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

70-2013 Ρ ALPHA FM 104,7 Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

71-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΥΠΑΡΧΩ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

72-2013 Ρ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13 Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

73-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

74-2013 Ρ PALACE RADIO 91,4 Ν. 
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

75-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙ Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 4.000 

ΕΥΡΩ

76-2013 T ΚΥΔΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

77-2013 T ΠΑΤΡΙΔΑ TV Ν. ΧΙΟΥ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΠΑΡΑΝΟΜ
Η 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

78-2013 T STAR CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ  ΒΙΑ  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

79-2013 Ρ
ΣΠΟΡ FM (ΠΡΏΗΝ 
ΑΡΜΟΝΙΑ FM) Ν. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

80-2013 Ρ ΠΑΛΜΟΣ 96,5 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

81-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ    Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Β.Ν.Λ.

82-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΑΣΤΡΟΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΜΕΝΤΙΟΥΜ, 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΕΣ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ

83-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΘΕΜΙΤΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 60.000 

ΕΥΡΩ

84-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

 ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΣΥΣΤΑΣΗ

85-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΣΥΣΤΑΣΗ

86-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

87-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

88-2013 Τ ANTENNA ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ

89-2013 Τ ANTENNA ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 

ΕΥΡΩ

90-2013 T  ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ   ΣΥΣΤΑΣΗ

91-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΑΘΩΟΤΗΤΟΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ

92-2013 T MEGA CHANNEL ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ    ΣΥΣΤΑΣΗ

93-2013 Ρ RIVER FM (ΠΡΏΗΝ POWER 
FM) Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
517/2012 - 
ΕΚΓΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

94-2013 Ρ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (ΠΡΩΗΝ 

SAFARI, ΠΡΏΗΝ ΡΑΔΙΟ 
ΕΚΦΡΑΣΗ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
412/2012 - 
ΕΚΓΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

95-2013 Ρ MAX 93,4 FM STEREO Ν. 
ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

96-2013 T

XANTHI CHANNEL Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ - ΡΑΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 99,3 FM Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

97-2013 Ρ
 ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
618/2012 

98-2013 Ρ
ΝΟΤΕΣ FM Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
632/2012 

99-2013 T ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
621/2012 

100-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ 

54/30.1.2012, 
284/2012 - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 
& 5.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 

ΣΥΣΤΑΣΗ

101-2013 T MEGA CHANNEL ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
619/2012 - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ

102-2013 Τ ANTENNA ΥΠΕΡΒΑΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

103-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

104-2013 Τ ANTENNA ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ
105-2013 T STAR CHANNEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ    ΣΥΣΤΑΣΗ

106-2013 T ASTRA TV Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

107-2013 Ρ ENJOY Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

548/2008, 109/2009,
581/2010 

(ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΝΛ) 

108-2013 Ρ ΛΑΪΚΟΣ FM Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

109-2013 Ρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ FM Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

110-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

111-2013 Ρ  ΡΑΔΙΟ ENERGY Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

112-2013 Ρ  ΣΚΑΪ 92,6 (ΠΡΏΗΝ SUPER 
FM 92,6) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

113-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΝΑ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

114-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
99,3 FM Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

435/2012 (ΟΔΛ)

115-2013 Ρ MFM ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ FM 
Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 

ΕΥΡΩ

116-2013 Ρ RADIO PARNASS EXTREME 
FM Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 

ΕΥΡΩ

117-2013 Τ ANTENNA
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 
ΕΥΡΩ

118-2013 T MEGA CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΣΥΣΤΑΣΗ

119-2013 Ρ
ΑΛΦΑ-ΣΚΑΙ 103 (ΠΡΏΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ 103 FM) Ν. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

256/2011, 305/2012 

120-2013 Τ
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΠΡΏΗΝ TV ΡΕΘΥΜΝΟ) Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

121-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

122-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΥ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

123-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

124-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

125-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

126-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

127-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

128-2013 T   Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. - EURONEWS
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ 
ΑΕ

   

ΣΥΣΤΑΣΗ (ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ)

129-2013 Ρ TRAFFIC (ΠΡΏΗΝ ΡΑΔΙΟ 
ΈΝΑ) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο.Δ.Λ. - 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Β.Ν.Λ.

130-2013 Ρ ZOUGLA RADIO ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
556/2012 

131-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

132-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

133-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

134-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

135-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΕΥΡΩ

136-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 

ΕΥΡΩ

137-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α 

ΑΝΑΦΕΡΟ
ΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩ
Ν

 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000 
ΕΥΡΩ

138-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α 

ΑΝΑΦΕΡΟ
ΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩ
Ν

 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000 
ΕΥΡΩ

139-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 

ΕΥΡΩ

140-2013 Ρ CITY FM Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣ
Η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ

 
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

141-2013 Τ TELE ΚΡΗΤΗ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Ο.Δ.Λ.

142-2013 Τ ANTENNA ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΥΠΟΒΑΘΜ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
 ΣΥΣΤΑΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΑΤΟΣ

143-2013 Ρ ΛΑΙΚΟΣ 105,7 (ΠΡΩΗΝ 
ENJOY RADIO) Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

144-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ 97,4 FM Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

145-2013 Ρ RADIO MELODY Ν. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

146-2013 Ρ ΣΦΑΙΡΑ FM Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

345/2011 (ΑΠΟΡ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)

147-2013 Ρ
LEGEND FM 101,6 (ΠΡΩΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΩΜΕΓΑ 101,6 FM) Ν. 

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

353/2012, 582/2012 
(ΑΠΟΡ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)

148-2013 T ΒΕΡΓΙΝΑ TV Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
432/2008 - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ     & 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 5/2012

149-2013 Ρ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ FM Ν. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

300/2011, 14/2013 
(ΟΔΛ)

150-2013 T ΖΕΥΣ TV Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

523/2010, 572/2012

151-2013 T SMILE (ΠΡΩΗΝ 06- TV) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

223/2008, 392/2008

152-2013 T ΟPT TV Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

513/2012

153-2013 T ΕΝΑ CHANNEL Ν. 
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 

ΠΑΙΓΝΙΟΥ  
   ΣΥΣΤΑΣΗ

154-2013 T   ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 

ΠΑΙΓΝΙΟΥ  
   ΣΥΣΤΑΣΗ

155-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ & 
ΗΘΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

156-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ & 
ΗΘΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

157-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ & 
ΗΘΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

158-2013 Τ ANTENNA
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 
ΕΥΡΩ

159-2013 T
START TV (ΠΡΏΗΝ 

ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ) 
Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ     ΣΥΣΤΑΣΗ

160-2013 Ρ STUDIO 7 99,7 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

161-2013 Ρ
FREEDOM (ΠΡΏΗΝ ANGEL, 

ΠΡΏΗΝ JERONIMO 
GROOVY) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

162-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ VENUS 105,1 FM Ν. 
ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

163-2013 T VILLAGE CINEMA

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

164-2013 T VILLAGE CINEMA
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

165-2013 T ΟΤΕ CINEMA 1 HD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

166-2013 T ΟΤΕ CINEMA 1 HD
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

167-2013 T ΟΤΕ CINEMA 2

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

168-2013 T ΟΤΕ CINEMA 2
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

169-2013 T TV ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

170-2013 Ρ  ΡΑΔΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ν. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

171-2013 Ρ  ΗΧΩ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

172-2013 Ρ

ΠΑΛΜΟΣ FM Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - REAL FM 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΡΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

173-2013 Ρ

ANTENNA ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ - EASY 97,2 FM 

(ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM 
STEREO) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

174-2013 Ρ

STAR FM Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - 
EASY 97,2 FM (ΠΡΩΗΝ 

ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM STEREO) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

175-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ - 
ΡΥΘΜΟΣ FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

176-2013 Ρ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ FM 12 
(ΠΡΩΗΝ FM 12) Ν. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - EASY 
97,2 FM (ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΕΝΝΑ 

97,2 FM STEREO) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

177-2013 Ρ

KEFI 101,3 (ΠΡΩΗΝ 101,3 
KISS FM, ΠΡΏΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) Ν. ΗΛΕΙΑΣ - 
KISS FM 92,2 Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

178-2013 Ρ
ANTENNA ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ - ΒΗΜΑ FM Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

179-2013 Ρ
FM 100 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
- ΑΘΗΝΑ 9,84 FM STEREO 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

180-2013 T  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV Ν. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

181-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - 

ΑΘΗΝΑ 9,84 FM STEREO Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

182-2013 T ΠΑΤΡΑ TV Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

183-2013 Ρ
PHASE RADIO Ν. 

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - ΕΝ ΛΕΥΚΩ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

184-2013 T ΔΕΛΤA TV Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

185-2013 T ΚΡΗΤΗ TV Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

186-2013 T ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

187-2013 T EXTRA CHANNEL -3 Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

188-2013 Ρ

PRISMA 95,1 (ΠΡΩΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΝΤΕΦΙ) Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ -  ΣΚΑΪ 100,3 FM 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

189-2013 Ρ
VANILLA SHAKE 98,7 

(πρώην RADIO ACTIVE) Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   ΣΥΣΤΑΣΗ

190-2013 Ρ
VANILLA SHAKE 98,7 

(πρώην RADIO ACTIVE) Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣ
Η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ

 
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

191-2013 Ρ ΑΚΡΟΑΜΑ FM 97,8 Ν. 
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   ΣΥΣΤΑΣΗ

192-2013 T EXTRA CHANNEL -3 Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ 
ΑΚΡΑΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

  ΣΥΣΤΑΣΗ

193-2013 Τ ANTENNA ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ

195-2013 Ρ  MUSIC RADIO Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 81/2011 

ΑΠΟΦ ΕΣΡ

196-2013 T ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ TV Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ 
ΑΝΑΚΑΛΕΙ 604/08 

- ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓ/ΜΑ

197-2013 Ρ MAX 93,4 FM STEREO Ν. 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

198-2013 T ALPHA CHANNEL ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΑΘΩΟΤΗΤΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΑΡΧΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤ
ΗΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟ
Σ 

 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

199-2013 Ρ ΣΦΑΙΡΑ FM Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο.Δ.Λ. - 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Β.Ν.Λ.

200-2013 T ΟΤΕ TV
ΑΥΞΗΣΗ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

   
ΑΥΞΗΣΗ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ρ-Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ρ-Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

201-2013 T

 XTV (πρώην TV 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) - ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ 
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ &  ΡΑΔΙΟ 

ΑΘΩΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

202-2013 Ρ
ALPHA 98,9 (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟ 

ΕΝΝΕΑ 98,9 - ΠΡΏΗΝ 
ALPHA NEWS) N. ATTIKHΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

203-2013 Ρ  ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

204-2013 Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
ΒΟΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

205-2013 T ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

621/2012, 99/2013

206-2013 Ρ ΝΟΤΕΣ FM Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
632/2012, 98/2013 

207-2013 Ρ MELODY FM Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣ
Η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ

 

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΆ 330/2012, 

481/2012, 15/2013 - 
ΑΝΑΚΑΛΕΙ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 
ΕΥΡΩ & Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

208-2013 T EUROPE ONE Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ 
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

209-2013 Ρ SUPER FM Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 
ΕΥΡΩ

210-2013 T ALPHA CHANNEL
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΣΥΣΤΑΣΗ

211-2013 T  ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

212-2013 T MEGA CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΣΥΣΤΑΣΗ

213-2013 T MEGA CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΒΑΘΜ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΗΚΟΥΣ
Α ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

214-2013 T MEGA CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚ
Η ΓΛΩΣΣΑ  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

215-2013 T MEGA CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
 ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ 

ΤΡΕΙΛΕΡ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

216-2013 T MEGA CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
 ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ 

ΤΡΕΙΛΕΡ
BIA  ΣΥΣΤΑΣΗ

217-2013 T EXTRA CHANNEL -3 Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΩΣ 
ΑΛΗΘΩΝ

  ΣΥΣΤΑΣΗ

218-2013 Ρ  FLASH 96 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΟΡΕΩΣ Ρ/T ΣΤΑΘ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ 

ΑΥΤΟΝ

   
ΔΕΚΤΗ - ΜΗ 
ΚΥΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ

219-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Ν. 
ΑΧΑΙΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

220-2013 T ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 62/2013 

221-2013 T ΚΥΔΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 76/2013 

222-2013 T ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - 
ΑΛΦΑ TV Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 5/2013 

223-2013 T ΚΡΗΤΗ TV Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
309/2012 

224-2013 T SUPER B Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   ΣΥΣΤΑΣΗ

225-2013 T STAR CHANNEL ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

226-2013 Τ ALTER CHANNEL ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

227-2013 Τ ALTER CHANNEL ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50.000 

ΕΥΡΩ

228-2013 T BLUE SKY Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΟΓΝΩ
ΜΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

229-2013 T NOVA 3D ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ

230-2013 T WALT DISNEY XD ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ

231-2013 T NOVASPORTS 2HD ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ

232-2013 T MULTICHOICE ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

233-2013 T MULTICHOICE ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

234-2013 T ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - 
ΑΛΦΑ TV Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

235-2013 Ρ  ΩΜΕΓΑ ΡΑΔΙΟ 90 FM Ν. 
ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
179/2005 

236-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 

ΕΥΡΩ

237-2013 T EGNATIA TV Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

238-2013 Τ ANTENNA ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

239-2013 T ΣΑΤ Ν. ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

240-2013 T
COSMOS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

(ΠΡΏΗΝ HOMESHOP TV) Ν. 
ΕΒΡΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

241-2013 T ΑΡΤ (ΠΡΏΗΝ ΤΗΛΕΑΣΤΥ) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ    ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

242-2013 Ρ  ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 10/2013

243-2013 Ρ
 ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ 618/2012 
& 97/2013 - ΜΕΤ. 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ

244-2013 Ρ

KEFI 101,3 (ΠΡΩΗΝ 101,3 
KISS FM, ΠΡΏΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) Ν. ΗΛΕΙΑΣ & 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ 516/2012 - 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Β.Ν.Λ.

245-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΡΑΞ 88,3 Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

246-2013 Ρ LIVE FM 97,8 Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

247-2013 Ρ ΑΧΕΛΩΟΣ FM Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

248-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

249-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

250-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

251-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

252-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

253-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

254-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

255-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

256-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

257-2013 T ΠΑΤΡΙΔΑ TV Ν. ΧΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 77/2013

258-2013 T ΟPT TV Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
513/2012 & 

152/2013

259-2013 Ρ MFM ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ FM 
Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
115/2013 - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 
ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

260-2013 Τ TELE ΚΡΗΤΗ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ 141/2009 - 

ΑΝΑΚΑΛΕΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & 
ΑΡΧΕΙΟ

261-2013 Ρ ΣΚΑΪ 100,3 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

262-2013 Ρ NIGHT FM Ν. ΕΒΡΟΥ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 
ΕΥΡΩ

263-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

264-2013 T ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

265-2013 Ρ ΛΑΜΨΗ FM 92,9 Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

266-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

267-2013 T  ΚΑΝΑΛΙ 6 Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

268-2013 Ρ
ΓΛΕΝΤΙ 89,2 (ΠΡΩΗΝ SMILE 

FM) 
Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

269-2013 Ρ ΑΡΜΟΝΙΑ 103,2 Ν. ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

270-2013 Ρ

ΠΑΛΜΟΣ FM Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - REAL FM 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΡΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ 172/2013 - 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

271-2013 T ΠΕΛΛΑ TV Ν. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 
ΑΠΟΦ 554/2012

272-2013 T
ACTION 24 (ΠΡΩΗΝ SPORT 

TV, ΠΡΩΗΝ MAGIC 
ΠΕΙΡΑΙΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΡΟΠΡΟΒΛΕ
ΨΕΙΣ, 

ΜΕΝΤΙΟΥΜ, 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙ

ΕΣ

  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
150.000 ΕΥΡΩ

273-2013 Ρ  ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   ΣΥΣΤΑΣΗ

274-2013 T  ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙ
ΚΕΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ
 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

275-2013 T EXTRA CHANNEL -3 Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

276-2013 T ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

   

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ 
127/2008, 62/2013 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΣΡ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΟΔΛ)

277-2013 Ρ  99,5 Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

278-2013 Ρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 89 
RAINBOW  (ΠΡΩΗΝ TOP FM 

RADIO DJ) N. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

279-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙ Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 75/2013
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

280-2013 Τ STAR CHANNEL ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

281-2013 Τ ASTRA TV Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

282-2013 Ρ FLASH ΠΑΤΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΡΙΟΝ FM) Ν. ΑΧΑΙΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

283-2013 T ASTRA TV Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΣΥΣΤΑΣΗ

284-2013 Τ STAR CHANNEL
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 
ΕΥΡΩ

285-2013 Ρ LIBERO 107,4 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000 

ΕΥΡΩ

286-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

ΥΠΟΒΑΘΜ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥ
ΜΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ

287-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

288-2013 T RECORD TV

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

289-2013 T MAD HITS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

290-2013 T MAD HITS
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

291-2013 T FASHION ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

292-2013 T THE POKER CHANNEL

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

293-2013 T ΟΤΕ SPORT

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

295-2013 Ρ ANTENNA ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

296-2013 Ρ  RED (πρώην ΡΑΔΙΟ 
CAPITAL) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

297-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. 
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣ
Η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ

 
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

298-2013 Ρ CITY FM Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
140/2013 - ΜΕΤ. 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΟΔΛ ΣΕ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000

299-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
81/2013 - ΜΕΤ. 

ΟΔΛ ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ

300-2013 T  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV Ν. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

180/2013

301-2013 Ρ
ΑΛΦΑ-ΣΚΑΙ 103 (ΠΡΏΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ 103 FM) Ν. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

256/2011, 305/2012, 
119/2013

302-2013 T
ACTION 24 (ΠΡΩΗΝ SPORT 

TV, ΠΡΩΗΝ MAGIC 
ΠΕΙΡΑΙΑ) Ν. ΑΤΙΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΠΡΟΣΗΚΟΥΣ
Α ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50.000 
ΕΥΡΩ

303-2013 T
ZOOM (ΠΡΩΗΝ BODY IN 
BALANCE, ΠΡΩΗΝ SHOP 

TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ   ΣΥΣΤΑΣΗ

304-2013 T
ZOOM (ΠΡΩΗΝ BODY IN 
BALANCE, ΠΡΩΗΝ SHOP 

TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 

ΕΥΡΩ

305-2013 T
CHANNEL 9 (ΠΡΏΗΝ 

COSMOPOLIS TVC) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 

ΕΥΡΩ

306-2013 Τ ALTER CHANNEL ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
200.000 ΕΥΡΩ & 

ΣΥΣΤΑΣΗ

307-2013 T ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - TV 
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

308-2013 Ρ
ALPHA ΡΑΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΗΜΑ FM 
(ΠΡΩΗΝ CITY) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

309-2013 Ρ

SAFARI 104,7 (πρώην Κ 29) 
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - REAL FM 
THESSALONIKI (ΠΡΏΗΝ 

ΡΑΔΙΟ ΣΑΦΑΡΙ) Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

310-2013 Ρ
BEAUTIFUL Ν. ΑΧΑΪΑΣ - 

SENTRA FM (ΠΡΏΗΝ 
RADIO GOLD) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

311-2013 Ρ
MAX 93,4 FM STEREO Ν. 

ΑΧΑΪΑΣ - ΒΗΜΑ FM 
(ΠΡΩΗΝ CITY) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

312-2013 Ρ

D-CODE 96,2 FM (ΠΡΏΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ - BEST RADIO Ν. 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

313-2013 Ρ CITY FM Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - 
BEST RADIO Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

314-2013 Ρ

BEST FM Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - FRESH 

88,6 (ΠΡΩΗΝ JOHN GREEK) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

315-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑ Ν. 

ΠΕΛΛΑΣ - ΣΚΑΪ 100,3 FM Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

316-2013 Ρ

ΠΕΛΛΑ FM Ν. ΠΕΛΛΑΣ - 
EASY 97,2 FM (ΠΡΩΗΝ 

ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM STEREO) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

317-2013 Ρ
ΩΜΕΓΑ ΡΑΔΙΟ 90 FM Ν. 

ΑΧΑΪΑΣ - ΒΗΜΑ FM 
(ΠΡΩΗΝ CITY) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-
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Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

318-2013 Ρ

BEST FM Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ 
RADIO 89,8 (ΠΡΩΗΝ SOHO 

RADIO) Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

319-2013 Ρ ΠΕΛΛΑ FM Ν. ΠΕΛΛΑΣ - 
ΣΚΑΪ 100,3 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

320-2013 Ρ

STAR FM Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - 
ALPHA 98,9 (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟ 

ΕΝΝΕΑ 98,9 - ΠΡΏΗΝ 
ALPHA NEWS) N. ATTIKHΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

321-2013 Ρ

ΠΡΩΪΝΟΣ FM (ΠΡΏΗΝ 
ΔΙΑΥΛΟΣ 1 - ΠΡΏΗΝ TRT) 
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΒΗΜΑ FM 

(ΠΡΩΗΝ CITY) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

322-2013 Ρ

COSMOS FM STEREO 96,5 
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - JUST 

RADIO (ΠΡΏΗΝ 
ΡΑΔΙΟΡΑΜΑ 93 FM) Ν. 

ΕΥΒΟΙΑΣ  

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

323-2013 Ρ
SAFARI 104,7 (πρώην Κ 29) 

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - MAD 
(πρώην DIVA) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

324-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 
REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

325-2013 Ρ
 ΠΑΛΜΟΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - 
SENTRA FM (ΠΡΏΗΝ 

RADIO GOLD) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

326-2013 Ρ

ALPHA ΡΑΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ALPHA 

98,9 (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟ ΕΝΝΕΑ 
98,9 - ΠΡΏΗΝ ALPHA 
NEWS) N. ATTIKHΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

327-2013 Ρ

D-CODE 96,2 FM (ΠΡΏΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝ ΛΕΥΚΩ Ν. 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

328-2013 Ρ CITY FM Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΕΝ 
ΛΕΥΚΩ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

329-2013 Ρ
ΤΣΙΡΙΓΟ FM Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 
ΑΘΗΝΑ 9,84 FM STEREO Ν. 

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

330-2013 Ρ
ΣΤΥΛΙΔΑ FM ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - 
ΑΘΗΝΑ 9,84 FM STEREO Ν. 

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

331-2013 Ρ
9,72 FM STEREO Ν. 

ΛΕΣΒΟΥ - ΑΘΗΝΑ 9,84 FM 
STEREO Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

332-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 
FLASH 96 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

333-2013 Τ ΟPT TV Ν. ΗΛΕΙΑΣ -  MAD 
TV - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

334-2013 T MEGA CHANNEL ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 16/2013

335-2013 Ρ PALACE RADIO 91,4 Ν. 
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

476/2012, 74/2013 

339-2013 Ρ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ FM Ν. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

340-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

341-2013 Τ ANTENNA ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ    ΣΥΣΤΑΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

342-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

343-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

344-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

345-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

346-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

347-2013 Τ ANTENNA
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

348-2013 Τ ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

349-2013 Τ ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

350-2013 T  ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

351-2013 Τ ANTENNA
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

352-2013 Τ ANTENNA
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

353-2013 T MEGA CHANNEL  ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΙΑ   ΣΥΣΤΑΣΗ

354-2013 T MEGA CHANNEL ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

355-2013 Τ ANTENNA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

356-2013 Τ DR-TV Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

   

ΔΕΚΤΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 

172/2012 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΕΣΡ 
(ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)

357-2013 Τ ALPHA CHANNEL ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
630/3.12.2012  - 

ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
100.000 ΣΕ 
ΣΥΣΤΑΣΗ

358-2013 Ρ ΞΕΝΙΟΣ 94,3 FM STEREO Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΟΡΕΩΣ Ρ/T ΣΤΑΘ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ 

ΑΥΤΟΝ

   
ΔΕΚΤΗ - ΜΗ 
ΚΥΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ

359-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

591/2012

360-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
609/2012 

361-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
611/2012 

362-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
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620/2012  

363-2013 T BLUE SKY Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

228/2013

364-2013 T BLUE SKY Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  58/2013  - 
ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
15.000 ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ

365-2013 T
  KONTRA CHANNEL 

(ΠΡΏΗΝ ΤΗΛΕΦΩΣ) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

366-2013 T
  KONTRA CHANNEL 

(ΠΡΏΗΝ ΤΗΛΕΦΩΣ) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

367-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

368-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

369-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

370-2013 T
XTV (ΠΡΏΗΝ TV 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

371-2013 Ρ YES 91,2 (ΠΡΩΗΝ LIFE 
RADIO) Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

372-2013 Ρ

GOAL FM 105,1 (ΠΡΩΗΝ 
THRAKISPORT FM RADIO 

105,1, ΠΡΩΗΝ 
METROPOLIS) Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

373-2013 Τ STAR CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΑΘΩΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΗΚΟ
ΥΣΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗ
 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

374-2013 Ρ ΛΟΥΤΡΑΚΙ  FM Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

375-2013 Ρ  NITRO RADIO N. ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΟΡΕΩΣ Ρ/T ΣΤΑΘ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ 

ΑΥΤΟΝ

   
ΔΕΚΤΗ - ΜΗ 
ΚΥΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ

376-2013 Τ ANTENNA
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 40.000 

ΕΥΡΩ

377-2013 Τ ANTENNA
ΑΣΤΡΟΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

- ΜΕΝΤΙΟΥΜ - 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΕΣ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ

378-2013 Τ ANTENNA
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

379-2013 Τ ANTENNA ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

380-2013 Τ ANTENNA ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

381-2013 Τ ANTENNA ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΥΠΟΒΑΘΜ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

 ΣΥΣΤΑΣΗ

382-2013 T

SBC (ΠΡΩΗΝ SUNNY 
CHANNEL, ΠΡΩΗΝ ΚΑΝΑΛΙ 

10, ΠΡΩΗΝ JERONIMO 
GROOVY) Ν. ΑΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

383-2013 T
XTV (ΠΡΏΗΝ TV 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

384-2013 T XANTHI CHANNEL Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 
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Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

385-2013 Ρ EXTRASPORT (ΠΡΩΗΝ 
Α.103) Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

386-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ 6 Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

387-2013 Ρ

KISS FM 92,2 Ν. ΑΧΑΙΑΣ - 
KISS FM 98,2 (ΠΡΏΗΝ 

RADIO DEEJAY) Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  320/2011  - 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

388-2013 Ρ  ΡΑΔΙΟ ΜΕΛΩΔΙΑ Ν. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

364/2008 
(ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΝΛ)

389-2013 T ΔΙΚΤΥΟ 1 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

390-2013 T ΔΙΟΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

391-2013 T ΖΕΥΣ TV Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

392-2013 T ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

393-2013 T  ΔΕΛΤA TV Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

394-2013 T TV 10 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

395-2013 T STAR TV Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

396-2013 T TRT Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 21/2013

397-2013 T EXTRA CHANNEL -3 Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΑΘΩΟΤΗΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

398-2013 Ρ ATHENS RADIO DEE JAY Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

399-2013 Ρ  MFM ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ FM 
Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

400-2013 T SUPER TV Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

401-2013 T SPACE TV Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ

402-2013 T  ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

403-2013 T  MTV (ΠΡΏΗΝ ΣΜΑΡΤ TV, 
TV ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΒΑΘΜ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

 ΣΥΣΤΑΣΗ

404-2013 T STAR CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΣΥΣΤΑΣΗ

405-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ) ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΒΑΘΜ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 
ΕΥΡΩ

406-2013 Ρ
MORE RADIO ( πρώην STAR 

FM, πρώην ΡΑΔΙΟ 
ΜΕΛΩΔΙΑ) Ν.ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

407-2013 Ρ ΚΑΝΑΛΙ ΔΕΛΤΑ Ν. ΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
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Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

408-2013 T
TRT Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ 

-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ &  TRT Ν. 
ΛΑΡΙΣΗΣ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

409-2013 Ρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑ FM Ν. 
ΠΙΕΡΙΑΣ

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

410-2013 Ρ SUPER FM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

411-2013 T SUPER B Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

   

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
131/2012 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ- ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

412-2013 T ΚΟΣΜΟΣ TV Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

413-2013 T IONIAN CHANNEL (ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΖ) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

414-2013 Τ ALPHA CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΣΥΣΤΑΣΗ

415-2013 Ρ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΡΑΔΙΟ Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

319/2012 (ΑΠΟΡ 
ΒΝΛ)

416-2013 Ρ ΙΡΙΔΑ FM Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

513/2012 (ΑΠΟΡ 
ΒΝΛ)

417-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
236/2013  - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 
ΣΕ 15.000

418-2013 T ΖΕΥΣ TV Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

572/2012 & ΕΝ 
ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
523/2010 - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 40.000 
ΣΕ 20.000

419-2013 T SMILE (ΠΡΩΗΝ 06- TV) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

223/2008, 392/2008, 
151/2013

420-2013 Τ TELETIME Ν.ΑΧΑΪΑΣ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 25.000 
ΕΥΡΩ

421-2013 Τ ANTENNA ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΥΠΟΒΑΘΜ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 70.000 
ΕΥΡΩ

422-2013 Τ ΚΑΝΑΛΙ 9 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

423-2013 Τ ΚΑΝΑΛΙ 9 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

424-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ BIA   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

425-2013 T R CHANNEL - ΡΟΔΟΠΗ TV 
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  ΣΥΣΤΑΣΗ
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426-2013 T

CHANNEL 4U (ΠΡΏΗΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ TV) Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΣΗΤΕΙΑ TV 
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ
   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦ 319/2009 & 

300/2010

427-2013 Ρ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 98,7 FM 
(ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟ ΣΠΟΡ) Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣ
Η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ

 
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

428-2013 T ALTER CHANNEL ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

429-2013 T  ΑΡΤ (ΠΡΏΗΝ ΤΗΛΕΑΣΤΥ) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

241/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

430-2013 T MEGA CHANNEL ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ

431-2013 T MEGA CHANNEL ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

100.000 ΕΥΡΩ

432-2013 T MEGA CHANNEL
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 40.000 

ΕΥΡΩ

433-2013 T MEGA CHANNEL ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ

 ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΑΡΧΩΝ

ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 40.000 

ΕΥΡΩ

434-2013 Ρ
ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ FM 105,7 Ν. 

ΞΑΝΘΗΣ & ΛΑΜΨΗ  105,7 
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ

   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ

435-2013 T

SBC (ΠΡΩΗΝ SUNNY 
CHANNEL, ΠΡΩΗΝ ΚΑΝΑΛΙ 

10, ΠΡΩΗΝ JERONIMO 
GROOVY) Ν. ΑΤΙΚΗΣ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50.000 

ΕΥΡΩ

436-2013 T

SBC (ΠΡΩΗΝ SUNNY 
CHANNEL, ΠΡΩΗΝ ΚΑΝΑΛΙ 

10, ΠΡΩΗΝ JERONIMO 
GROOVY) Ν. ΑΤΙΚΗΣ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 

ΕΥΡΩ

437-2013 Ρ
D-CODE 96,2 FM (ΠΡΩΗΝ 

ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

438-2013 Ρ ΚΛΙΚ FM Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

439-2013 Ρ STUDIO A 102,7 FM Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣ
Η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΑΣ

 
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

440-2013 T ΔΕΛΤA TV Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

184/2013

441-2013 Ρ ΝΟΤΕΣ FM Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

632/2012

442-2013 T CHANNEL 9 (ΠΡΏΗΝ 
COSMOPOLIS TVC) Ν. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 

ΚΑΤΑ  305/2013  - 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
30.000 ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ

443-2013 T  ΑΡΤ (ΠΡΏΗΝ ΤΗΛΕΑΣΤΥ) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

241/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

444-2013 T CORFU CHANNEL Ν. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΌ 11.3.2013 
ΑΠΟΦ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΕΣΡ

445-2013 T MEGA CHANNEL
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

446-2013 T MEGA CHANNEL
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

447-2013 T STAR CHANNEL
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ  

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50.000 
ΕΥΡΩ

448-2013 T
  KONTRA CHANNEL 

(ΠΡΏΗΝ ΤΗΛΕΦΩΣ) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 

ΕΥΡΩ

449-2013 T MEGA CHANNEL ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    ΣΥΣΤΑΣΗ

450-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  ΣΥΣΤΑΣΗ

451-2013 T  MTV (ΠΡΏΗΝ ΣΜΑΡΤ TV, 
TV ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ   ΣΥΣΤΑΣΗ

452-2013 T MEGA CHANNEL ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣ

Α ΣΗΜΑΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

453-2013 T MEGA CHANNEL ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ   ΣΥΣΤΑΣΗ

454-2013 T STAR CHANNEL ΒΙΑ
 ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ 

ΤΡΕΙΛΕΡ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

455-2013 T STAR CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΣΥΣΤΑΣΗ

456-2013 T STAR CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   ΣΥΣΤΑΣΗ

457-2013 T  ΚΑΝΑΛΙ 6 Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ
Υ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΤΡΟΠΡΟ
ΒΛΕΨΕΙΣ, 
ΜΕΝΤΙΟΥ

Μ, 
ΧΑΡΤΟΜΑ

ΝΤΕΙΕΣ

 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

458-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΟΣ 
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

459-2013 T ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - 
ΑΛΦΑ TV Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ

460-2013 Ρ RADIO PARNASS EXTREME 
FM Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

461-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

462-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟ ΛΕΣΒΟΣ ΣΤΑ FM 

(ΠΡΩΗΝ RAGE RADIO) Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
305/2013  - ΜΕΤ. 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ

463-2013 T
FLASH ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

464-2013 Ρ MAD (πρώην DIVA) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ 

ΠΑΙΓΝΙΟΥ  
   ΣΥΣΤΑΣΗ

465-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Ν. 
ΑΧΑΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

219/2013 (ΒΝΛ)

466-2013 Ρ YES 91,2 (ΠΡΩΗΝ LIFE 
RADIO) Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ 371/2013 

(ΜΕΤΑΒ)

467-2013 Ρ TRAFFIC (ΠΡΏΗΝ ΡΑΔΙΟ 
ΈΝΑ) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

129/2013 
(ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤ)

468-2013 Ρ BEST RADIO Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

469-2013 Ρ ΚΑΝΑΛΙ 1 Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

470-2013 Ρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ FM Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

471-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΘΑΣΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

472-2013 T ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΣΕΡΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
392/2013 

473-2013 T  ΔΕΛΤA TV Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
393/2013 

474-2013 T TV 10 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
394/2013 

475-2013 T STAR TV Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
395/2013 

476-2013 T EUROPE ONE Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
208/2013 

477-2013 T EGNATIA TV Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
237/2013 

478-2013 T ΚΡΗΤΗ TV 1 Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
479/2012 

479-2013 T ΚΡΗΤΗ TV 1 Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
174/2012 

480-2013 T ΔΙΟΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
390/2013  - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ

481-2013 Ρ EXTRASPORT (ΠΡΩΗΝ 
Α.103) Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

482-2013 Ρ 2000 FM Ν.ΣΑΜΟΥ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΚΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   ΣΥΣΤΑΣΗ

483-2013 T SMILE (ΠΡΩΗΝ 06- TV) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ - 
090    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

484-2013 Ρ
RADIO FAMILY 89,5 

(ΠΡΩΗΝ ΜΙΝΩΣ FM) Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  296/2012  - 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

485-2013 Τ STAR CHANNEL ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
284/2013 

486-2013 T TELE ΚΡΗΤΗ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  136/2010  - 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

487-2013 T ΖΕΥΣ TV Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  391/2013  - 
ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
20.000 ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ

488-2013 T ΠΑΤΡΑ TV Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  
Ο.Δ.Λ. - 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Β.Ν.Λ.

489-2013 T MAX TV Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

490-2013 Ρ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 97,6 
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΧΟΡΗΓΙΑ 
ΔΕΛΤΙΩΝ 

ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 
ΕΥΡΩ

491-2013 Ρ BEST RADIO Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

   

ΔΕΚΤΗ - 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

468/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ (ΟΔΛ)

492-2013 T TV RHODES COSMOS Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

493-2013 Ρ
 STUDIO E Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 

METROPOLIS 95,5 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

494-2013 Ρ  HOT FM (ΠΡΩΗΝ ATHENS 
SHOCK RADIO) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ - 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

388/2007 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΒΝΛ)

495α-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ  591/12 

ΑΠΟΦ ΕΣΡ

495β-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ  609/12 

ΑΠΟΦ ΕΣΡ

495γ-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ  611/12 

ΑΠΟΦ ΕΣΡ

495δ-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ  620/12 

ΑΠΟΦ ΕΣΡ

495ε-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

17/2013 ΑΠΟΦ ΕΣΡ

495στ-
2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 

ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
18/2013 ΑΠΟΦ ΕΣΡ

495ζ-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

19/2013 ΑΠΟΦ ΕΣΡ

495η-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 20/2013 

ΑΠΟΦ ΕΣΡ

496-2013 T  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV Ν. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  180/2013, 
300/2013  - ΜΕΤ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ

497-2013 T
XTV (ΠΡΏΗΝ TV 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  370/2013   - 
ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

183

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΙΜΕ-ΦΚΕ



Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

20.000 ΣΕ 
ΣΥΣΤΑΣΗ

498-2013 T R CHANNEL - ΡΟΔΟΠΗ TV 
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ & 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

499-2013 T ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Ν. 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ
   ΣΥΣΤΑΣΗ

500-2013 T TV ΔΕΛΤΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

501-2013 T  HIGH TV Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΣΥΣΤΑΣΗ

502-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  173/2011  - 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

503-2013 Ρ FREE 101,1 (ΠΡΩΗΝ STUDIO 
20) Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

504-2013 Ρ ΜΥΘΟΣ FM Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

505-2013 Ρ ORANGE RADIO (ΠΡΏΗΝ 
ΚΑΝΑΛΙ 5) Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

506-2013 Ρ STAR 97,7 Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

507-2013 Ρ  ΛΑΜΙΑ FM-1 Ν. 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

508-2013 Ρ

ΡΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΟΣ Ν. 
ΚΑΒΑΛΑΣ - EASY 97,2 FM 

(ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM 
STEREO) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

509-2013 Ρ

ΣΠΟΡ NEWS 90,1 (ΠΡΩΗΝ 
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΟΡ FM 90,1- 

ΠΡΩΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΡΑΔΙΟ) Ν. 
ΛΑΡΙΣΗΣ - NOVA SPORT 

(ΠΡΩΗΝ ΣΠΟΡ FM) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

510-2013 Ρ
ΔΕΛΤΑ FM Ν. ΕΒΡΟΥ - 
NOVA SPORT (ΠΡΩΗΝ 
ΣΠΟΡ FM) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

511-2013 Ρ
ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ν. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΣΚΑΙ 100,3 

FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

512-2013 Ρ

ΡΑΔΙΟ ΦΑΣΜΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Ν. 

ΡΟΔΟΠΗΣ - ΣΚΑΙ 100,3 FM 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

513-2013 Ρ

POP FM (ΠΡΩΗΝ KISS FM 
MITILINI) Ν. ΛΕΣΒΟΥ - 
IMAGINE 89,7 (ΠΡΩΗΝ 
STUDIO 5 89,7 FM) Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

514-2013 Ρ

ΣΠΟΡ FM (ΠΡΩΗΝ 
ΑΡΜΟΝΙΑ FM) Ν. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - 
NOVA SPORT (ΠΡΩΗΝ 
ΣΠΟΡ FM) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

515-2013 Ρ
ΑΣΤΕΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ 2002 FM 

STEREO) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - 
NITRO RADIO N. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

516-2013 Ρ
STUDIO 7 99,7 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
- AΘΗΝΑ 9,84 FM STEREO 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

517-2013 Ρ
ΑΣΤΕΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ 2002 FM 
STEREO) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΕΝ 

ΛΕΥΚΩ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

518-2013 Ρ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (ΠΡΩΗΝ 
SAFARI, ΠΡΏΗΝ ΡΑΔΙΟ 
ΕΚΦΡΑΣΗ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ  - 

METROPOLIS 95,5 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

519-2013 Ρ
ΕΛΛΑΔΑ FM Ν. ΕΒΡΟΥ - 
NOVA SPORT (ΠΡΩΗΝ 
ΣΠΟΡ FM) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

520-2013 Ρ

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ FM Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ - NOVA SPORT 

(ΠΡΩΗΝ ΣΠΟΡ FM) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

521-2013 Ρ ENERGY 95,8 Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
- KISS FM 92,2 Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

522-2013 Ρ

ΣΤΥΛ 96,1 FM (ΠΡΩΗΝ 
ΜΕΛΩΔΙΑ FM) Ν. ΕΒΡΟΥ - 

ΔΡΟΜΟΣ RADIO 89,8 
(ΠΡΩΗΝ SOHO RADIO) Ν. 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

523-2013 Ρ
 ΣΙΕΡΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - 

RADIO SFERA 102,2 FM Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

524-2013 Ρ

ΣΠΟΡ NEWS 90,1 (ΠΡΩΗΝ 
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΟΡ FM 90,1- 

ΠΡΩΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΡΑΔΙΟ) Ν. 
ΛΑΡΙΣΗΣ -  SENTRA FM 

(ΠΡΩΗΝ RADIO GOLD) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

525-2013 Ρ EXTRASPORT (ΠΡΩΗΝ 
Α.103) Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

385/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

526-2013 Ρ ΞΕΝΙΟΣ 94,3 FM STEREO Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

358/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

527-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

369/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

528-2013 T  NICKELODEON (ΠΡΏΗΝ 
LOCAL TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  368/2013  - 
ΜΕΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

15.000 ΣΕ 
ΣΥΣΤΑΣΗ

529-2013 T MEGA CHANNEL
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 40.000 
ΕΥΡΩ

530-2013 T MEGA CHANNEL ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ    ΣΥΣΤΑΣΗ

531-2013 Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ    ΣΥΣΤΑΣΗ

532-2013 Τ DR-TV Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ

533-2013 T TV ΔΕΛΤΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΤΗΛΕΠΩΛ

ΗΣΗΣ
 ΣΥΣΤΑΣΗ

534-2013 Τ ANTENNA
ΑΣΤΡΟΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΜΕΝΤΙΟΥΜ, 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΕΣ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ

535-2013 Τ ANTENNA
ΑΣΤΡΟΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΜΕΝΤΙΟΥΜ, 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΕΣ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

536-2013 Τ ΙΡΙΔΑ TV Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

537-2013 Ρ ΝΕΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 97,8 Ν. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

538-2013 T ΠΑΤΡΙΔΑ TV Ν. ΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

539-2013 Τ ALPHA CHANNEL ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

540-2013 Τ ALPHA CHANNEL ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

541-2013 Ρ DERTI FM (ΠΡΩΗΝ COOL 
FM) Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

542-2013 Ρ SUPER 88 FM STEREO Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

543-2013 Ρ ΒΗΜΑ 90,1 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

544-2013 Ρ ΜΕΛΩΔΙΑ 100,4 ΠΑΤΡΑΣ Ν. 
ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

545-2013 Ρ ΛΑΜΨΗ FM 92,9 Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

546-2013 Ρ RADIO CAFE (ΠΡΩΗΝ TOP 
FM) Ν. ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

547-2013 Ρ ALPHA NEWS Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

548-2013 Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ FM Ν. 
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

75/2006 ΑΠΟΦ ΕΣΡ 
(ΑΠΟΡ ΒΝΛ)

549-2013 Ρ MAD (πρώην DIVA) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

550-2013 Ρ ΣΚΑΪ 100,3 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ & 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

551-2013 T

SBC (ΠΡΩΗΝ SUNNY 
CHANNEL, ΠΡΩΗΝ ΚΑΝΑΛΙ 

10, ΠΡΩΗΝ JERONIMO 
GROOVY) Ν. ΑΤΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

435/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

552-2013 T

SBC (ΠΡΩΗΝ SUNNY 
CHANNEL, ΠΡΩΗΝ ΚΑΝΑΛΙ 

10, ΠΡΩΗΝ JERONIMO 
GROOVY) Ν. ΑΤΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

436/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

553-2013 Ρ LIBERO 107,4 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

285/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

554-2013 Τ ANTENNA ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ    ΣΥΣΤΑΣΗ

555-2013 Ρ POP FM Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

556-2013 T
ZOOM (ΠΡΩΗΝ BODY IN 
BALANCE, ΠΡΩΗΝ SHOP 

TV) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

557-2013 Ρ LIFE FM Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 

ΕΥΡΩ

558-2013 T LUXE. TV HD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΩΝ

559-2013 T LUXE. TV HD
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

560-2013 T i-CONCERTS TV CHANNEL

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

561-2013 T i-CONCERTS TV CHANNEL
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

562-2013 T PENTHOUSE HD 1

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

563-2013 T PENTHOUSE HD 1
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

564-2013 T BBC WORLD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

565-2013 T BBC WORLD
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

566-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙ Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

75/2013 ΑΠΟΦ ΕΣΡ

567-2013 Ρ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ 104,3 Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

568-2013 Ρ ANT-1 97,5 FM Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

569-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

570-2013 T  HRT TV Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & 
I.T.V. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ
   

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦ 84/2010 & 

56/2013

571-2013 T CORFU CHANNEL Ν. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

572-2013 Ρ ΛΑΪΚΟΣ FM Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

573-2013 Ρ  ENERGY 95,8 N. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

574-2013 T  ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN)
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

575-2013 Τ STAR CHANNEL ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣ
Η 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 
ΕΥΡΩ

576-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΧΟΡΗΓΙΑ 
ΔΕΛΤΙΩΝ 

ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

  ΣΥΣΤΑΣΗ

577-2013 Ρ REAL FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(πρώην ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΧΟΡΗΓΙΑ 
ΔΕΛΤΙΩΝ 

ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000 

ΕΥΡΩ
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

- 
ΕΚΠΟΜΠΩ

Ν

578-2013 T CORFU CHANNEL Ν. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΆ 

444/2013 ΑΠΟΦ 
ΕΣΡ

579-2013 Ρ BEST FM Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

580-2013 Ρ
ΔΡΟΜΟΣ RADIO 89,8 

(ΠΡΩΗΝ SOHO RADIO) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

581-2013 T

CHANNEL 4U (ΠΡΏΗΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ TV) Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΣΗΤΕΙΑ TV 
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤ ΘΕΡ 
ΚΑΤΑ  426/2013 - 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΦ 319/2009 & 
300/2010

582-2013 T XANTHI CHANNEL Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
583-2013 T  ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ
584-2013 T ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ
585-2013 T STAR CHANNEL ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ
586-2013 T MEGA CHANNEL ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ
587-2013 T ANTENNA ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ    ΣΥΣΤΑΣΗ

588-2013 T ACHAIA CHANNEL Ν. 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 

ΕΥΡΩ

589-2013 T EXTRA 3 (ΠΡΩΗΝ EXTRA 
CHANNEL-3) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ  ΣΥΣΤΑΣΗ

590-2013 Ρ DERTI 98,6 (ΠΡΩΗΝ SUPER 
STAR 98,6 FM) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

591-2013 T SIRINA TV HD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

592-2013 T SIRINA TV HD
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
   

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΣΩ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

593-2013 T STAR CHANNEL ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

594-2013 Ρ ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

595-2013 Ρ 2000 FM Ν.ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

596-2013 Ρ

LIKE RADIO 88,2 (ΠΡΩΗΝ 
RELAX BY MTV, ΠΡΩΗΝ 
ARRENA RADIO 88,2) Ν. 

ΑΧΑΪΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

597-2013 Ρ KAPPA RADIO (ΠΡΏΗΝ 
STAR FM) Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

598-2013 T  HIGH TV Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

599-2013 Ρ ΣΚΑΪ 100,3 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
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Αρ. 
Απόφασης-

Έτος

Είδος 
Μέσου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Θέμα Απόφασης Θέμα Απόφασης Θέμα 

Απόφασης
Θέμα 

Απόφασης ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

600-2013 T SMILE (ΠΡΩΗΝ 06- TV) Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ 
ΑΙΤ. ΘΕΡ ΚΑΤΑ 
483/2013 ΑΠΟΦ 

ΕΣΡ

601-2013 T ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν. 
ΣΕΡΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤ 
ΘΕΡ ΚΑΤΑ 

392/2013, 472/2013 

602-2013 Ρ ΞΑΝΘΗ FM 100 Ν. ΞΑΝΘΗΣ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 
ΕΥΡΩ

603-2013 T ANTENNA
ΑΣΤΡΟΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΜΕΝΤΙΟΥΜ, 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΕΣ

   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15.000 
ΕΥΡΩ

604-2013 T ANTENNA ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΥ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 

ΕΥΡΩ

605-2013 T ANTENNA ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΥ    ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50.000 

ΕΥΡΩ

606-2013 T ANTENNA ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΥ

ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙ
Σ - 090   ΠΡΟΣΤΙΜΟ 70.000 

ΕΥΡΩ

607-2013 T ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - TV 
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

608-2013 T ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - TV 
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

609-2013 Ρ
ΧΡΟΝΟΣ 87,5 FM Ν. 

ΡΟΔΟΠΗΣ - METROPOLIS 
95,5 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ    ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

610-2013 Ρ

ΡΟΡ FM (πρώην KISS FM 
MITILINI) Ν. ΛΕΣΒΟΥ - 

ΑΤΗENS RADIO DEE JAY Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

611-2013 Ρ
VOLOS 98,6 FM Ν. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - AΘΗΝΑ 9,84 
FM STEREO Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

612-2013 Ρ

ΔΕΛΤΑ FM Ν. ΕΒΡΟΥ - 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

- 89,4 FM:Η ΑΛΛΗ ΦΩΝΗ 
ΣΤΑ FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

613-2013 Ρ
ΧΡΟΝΟΣ 87,5 FM Ν. 

ΡΟΔΟΠΗΣ - ΣΚΑΪ  100,3 FM 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

614-2013 T
EXTRA CHANNEL - 3 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ - ASTRA TV Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ   4
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2778/99, 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ
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1/15.12013 ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ι. Μ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

2/29.3.2013 BEST RADIO 92,6 (ΠΡΩΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙ - ΠΡΩΗΝ BEST 
RADIO 92,6)

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

3/30.4.2013 AVANTI RADIO 98,3 ΣΚΙΑΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4/30.4.2013 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΒΩΛΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5/16.12.2013 ΑΣΤΕΡΙ FM ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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Η  Έκθεση  Πεπραγμένων  αποτελεί  αποτέλεσμα  αποκλειστικής  εσωτερικής  εργασίας  του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, υπό την εποπτεία του Προέδρου  Ιωάννη Λασκαρίδη.

Για την κατάρτιση της παρούσης Έκθεσης Πεπραγμένων συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2/201  απόφαση  του  Προέδρου  της  Αρχής,   Επιτροπή  αποτελούμενη  από  το  μέλος  Εύη 
Δεμίρη, τους ειδικούς επιστήμονες Γιάννα Λάκκα, Πέρσα Λαμπροπούλου, Χάριτα Τσίγκου, 
Γιάννη Τσίρμπα και Αγγελική Φλυτζάνη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η διοικητική 
υπάλληλος Στέλλα Γαλάνη.

Στη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2013, συνέβαλαν:
α) τα μέλη Κωνσταντίνος Αποστολάς και Εύη Δεμίρη
β) οι ειδικοί επιστήμονες Νίκος Αγγελής, Γιώργος Αναγνωσταράς, Αθανασία Βράχα, Όλγα 
Γαρουφαλιά,  Γιώργος  Καπετάνιος,  Πάρη  Καρατζόγλου,  Γιάννα  Λάκκα,  Πέρσα 
Λαμπροπούλου,  Ρέα  Λαμπροπούλου,  Δημήτρης  Λέλης,  Αλέκος  Οικονόμου,  Λάμπρος 
Ράπτης, Αγγελική Σιμιτοπούλου,  Χάρις Τσίγκου,  Γιάννης Τσίρμπας,  Αγγελική Φλυντζάνη 
και
γ)  οι  διοικητικοί  υπάλληλοι  Στέλλα  Γαλάνη,  Κατερίνα  Δημητρακοπούλου,  Μαριάννα 
Κεφαλληνού, Ειρήνη Ξιφαρά και Χρύσανθος Στεφανόπουλος.

Την  ευθύνη  επιμέλειας  της  Έκθεσης  είχαν  οι  ειδικοί  επιστήμονες  Γιάννα Λάκκα,  Πέρσα 
Λαμπροπούλου και Αγγελική Φλυντζάνη. 
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