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1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤA-ΕΤH 2018 - 2019

Ι. Σημαντικές αλλαγές με βάση την αναθεωρημένη Οδηγία 2018/1808/ΕΕ για τις
Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη (εκ νέου) ρύθμισης της
ραγδαία εξελισσόμενης αγοράς των οπτικοακουστικών υπηρεσιών λόγω της
σύγκλισης με τις υπηρεσίες διαδικτύου και των αλλαγών που αυτή επέφερε στον
τρόπο παρακολούθησης του περιεχομένου, άρχισε το 2016 την διαδικασία
τροποποίησης της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, η διαδικασία δε αυτή ολοκληρώθηκε με την
ψήφιση της Οδηγίας 2018/1808/ΕΕ τον Νοέμβριο του 2018.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας
Αγοράς Άντρους Άνσιπ δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι αυτοί κανόνες αντικατοπτρίζουν
την ψηφιακή πρόοδο και αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν βίντεο με
διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Ενθαρρύνουν τις καινοτόμες υπηρεσίες
και προωθούν τις ευρωπαϊκές ταινίες – αλλά προστατεύουν και τα παιδιά και
καταπολεμούν αποτελεσματικότερα τη ρητορική μίσους.».
Τομή της νέας Οδηγίας είναι ότι υπάγονται στις ρυθμίσεις της οι Πλατφόρμες
Διαμοιρασμού Βίντεο (άρθρο 28α), οι οποίες μέχρι τώρα ρυθμίζονταν μόνο από την
Οδηγία για τις υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας (Οδηγία 2000/31). Οι πάροχοι
τέτοιων υπηρεσιών οφείλουν πλέον να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου, να
προστατεύονται οι ανήλικοι από επιβλαβές για αυτούς περιεχόμενο (που διακινούν
οι χρήστες της πλατφόρμας), αλλά «και όλοι οι πολίτες από περιεχόμενο το οποίο
υποκινεί το μίσος ή τη βία κατά ομάδας πολιτών ή προτρέπει στην τέλεση
τρομοκρατικού εγκλήματος ή περιέχει πορνογραφικό υλικό» (άρθρο 28β).
Η Οδηγία κάνει, επίσης, ένα σημαντικό βήμα για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας
των Αρχών που εποπτεύουν τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (άρθρο 30),
διατυπώνοντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας (επάρκεια σε οικονομικούς και
ανθρώπινους πόρους, απονομή των αναγκαίων για την άσκηση του έργου τους
εξουσιών). Στο ίδιο άρθρο λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι Αρχές αυτές να είναι νομικά
διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις και από κάθε άλλο
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, προτρέπονται δε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαφανείς
διαδικασίες για τον διορισμό και την παύση των μελών τους.
Η νέα Οδηγία θέτει έναν ακόμα «θεμέλιο λίθο», αυτόν την συνεργασίας των
κρατών -μελών. Τα κράτη-μέλη επιφορτίζονται με πρόσθετες υποχρεώσεις
συγκέντρωσης, καταχώρησης, κοινοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών που
αφορούν στους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών (άρθρο 2 παρ. 5 β) και στις
πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο (άρθρο 28α παρ. 6) που δραστηριοποιούνται σε
κάθε κράτος, καθώς και στα προγράμματα που οι πρώτοι παρέχουν (άρθρο 13 παρ.
3 και 4). Η συνεργασία των κρατών ενθαρρύνεται και μέσω της ERGA, της Ένωσης
δηλαδή των Ρυθμιστικών Αρχών (που είχε συστήσει το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την υποβοήθηση του έργου της), η οποία αποκτά πλέον θεσμική ιδιότητα
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(άρθρο 30β) και επιφορτίζεται με αρμοδιότητες συντονιστικές του έργου των
Ρυθμιστικών Αρχών με στόχο την κατά το δυνατόν πιο εναρμονισμένη εφαρμογή
των κανόνων της νέας Οδηγίας. Ορίζεται, επίσης, η ERGA ως forum ανταλλαγής
απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και λειτουργεί ως
γνωμοδοτικό όργανο σε περιπτώσεις μεταξύ τους διαφωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο,
ενθαρρύνεται η υιοθέτηση κανόνων συρρύθμισης και η προώθηση της
αυτορρύθμισης (άρθρο 4α).
Απλοποιούνται οι διατάξεις για την διαπίστωση της δικαιοδοσίας ενός κράτους
(άρθρο 2 παρ. 3), ενισχύοντας έτσι τη θεμελιώδη αρχή του κράτους προέλευσης
(COP) σύμφωνα με την οποία κάθε πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους
κανόνες και τις αρχές που ισχύουν στο κράτος εγκατάστασής του. Θεσπίζονται,
ωστόσο, περιορισμοί στο δικαίωμα ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της της
δημόσιας ασφάλειας).
Η υποχρέωση προώθησης ευρωπαϊκών παραγωγών επεκτείνεται και στις κατά
παραγγελία υπηρεσίες (άρθρο 13). Η σχετική ρύθμιση ερείδεται στη φύση των
συγκεκριμένων υπηρεσιών και προβλέπει – κατά παράκαμψη της αρχής του
κράτους προέλευσης – τη δυνατότητα ενός κράτους να επιβάλλει οικονομικές
υποχρεώσεις για την παραγωγή ευρωπαϊκών παραγωγών σε πάροχο εγκατεστημένο
σε άλλο κράτος ο οποίος επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στο κράτος αυτό.
Λόγω των δομικών αλλαγών που έχουν επέλθει στην αγορά των οπτικοακουστικών
υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η χαλάρωση των κανόνων για τις εμπορικές
ανακοινώσεις. Έτσι επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση προϊόντος στις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων και τις υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο με
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νόμο (άρθρο 11), διευρύνεται η δυνατότητα
εμφάνισης του χορηγού στα προγράμματα που είναι δεκτικά χορηγίας (άρθρο 10)
και προσδίδεται ευελιξία ως προς το χρόνο μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων
(άρθρο 23).
Το Συμβούλιο μετέσχε ανελλιπώς στις εργασίες της Επιτροπής που είχε συσταθεί
και εργάσθηκε πυρετωδώς στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
για την έγκαιρη και προσήκουσα ενσωμάτωση της Οδηγίας στην Ελληνική έννομη
τάξη, υπό την έννοια της διαμόρφωσης και της υποβολής ολοκληρωμένης
εισήγησης προς το Νομοθέτη.

ΙΙ. Ψηφιακή Ραδιοφωνία.
Με τον Ν. 4512/2018 (άρθρα 220-238) έγινε πρόβλεψη για την εισαγωγή
συστήματος «ψηφιακού ραδιοφώνου» στην Ελλάδα και την αντικατάσταση του
υπάρχοντος «αναλογικού ραδιοφώνου». Για πρακτικούς λόγους, όμως, δεν κατέστη
δυνατή επί του παρόντος τουλάχιστον, η υλοποίηση των προνοιών του Νόμου.
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ΙΙΙ. Σήμανση.
Δημοσιεύτηκε η νέα Υπουργική Απόφαση 106/2019 (ΦΕΚ Β’ 2300/12.6.2019) για την
κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων με οπτικά και ηχητικά
σύμβολα ηλικιακής καταλληλότητας και προσδιορισμού του περιεχομένου των
προγραμμάτων. Η Υ.Α. εφαρμόζεται από τους παρόχους γραμμικών υπηρεσιών και
τους παρόχους τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών. Για τη διαμόρφωση του
περιεχομένου της Υ.Α. ζητήθηκε και παρεσχέθη από το Ε.Σ.Ρ. ενεργός συμβολή.

IV. Αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας
1. Με τις αποφάσεις ΣτΕ ΟΛ 2312/2018 έως 2316/2018 απερρίφθησαν οι αιτήσεις

ακυρώσεως που είχαν υποβληθεί από τηλεοπτικές επιχειρήσεις κατά της
Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ. 1/2017, με την οποία είχαν προκηρυχθεί επτά άδειες
παρόχων εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου. Με τις αποφάσεις αυτές
κρίθηκε ένας μεγάλος αριθμός λόγων ακύρωσης, που αφορούσαν αφενός τη
νομιμότητα της ίδιας της προκήρυξης και αφετέρου τη συνταγματικότητα του
νομοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου αυτή είχε εκδοθεί, αποτελούν δε
σοβαρό νομολογιακό κεκτημένο. Το Συμβούλιο συνέβαλε σε αυτό: α)
Διεξάγοντας την νόμιμη προδικασία της αρμοδιότητάς του, β) Συντάσσοντας την
προκήρυξη και σειρά συναφών εγγράφων, γ) Διεξάγοντας το σύνολο των
αδειοδοτικών διαδικασιών και δ) Συμμετέχοντας στην νομική υποστήριξη κατά
των δικαστικών προσφυγών.
2. Με την απόφαση ΣτΕ 2018/2018 ΟΛ απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που είχε

ασκηθεί από πάροχο περιεχομένου εθνικής εμβέλειας κατά της απόφασης Ε.Σ.Ρ.
18/2018, με την οποία τερματίστηκε η λειτουργία του λόγω της μη συμμετοχής
του στην αδειοδοτική διαδικασία που έγινε με την Προκήρυξη Ε.Σ.Ρ. 1/2017.
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι ως τύπος προγράμματος που αφορά η
ενεστώσα λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού κατά την έννοια του άρθρου 14Α
του Ν. 4339/2015 νοείται ο δηλωθείς κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο
διαδικασία τύπος προγράμματος που προσδιορίζει τον χαρακτήρα του
τηλεοπτικού σταθμού ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού και όχι ο τύπος
προγράμματος που έχει τυχόν δημιουργηθεί αυθαιρέτως με τη μονομερή
μεταβολή του δηλωθέντος προγράμματος του σταθμού κατά παράβαση των
κείμενων διατάξεων.
3. Με την απόφαση ΣτΕ 509/2018 ακυρώθηκε για παράβαση της συνταγματικής

αρχής της αναλογικότητας απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί η
κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό.
4. Με την απόφαση ΣτΕ 822/2018 ακυρώθηκε απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία

είχε επιβληθεί χρηματική κύρωση σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό για
παράνομη χορηγία μεταδοθείσης ενημερωτικής εκπομπής. Στην απόφαση
επισημαίνεται ότι τα όσα προβλέπει το ΠΔ 109/2010 για την χορηγία των
τηλεοπτικών εκπομπών εφαρμόζονται μεν καταρχήν αναλόγως και για το
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ραδιόφωνο, από την αναλογική αυτή εφαρμογή εξαιρείται ωστόσο η
απαγόρευση χορηγίας των ενημερωτικών εκπομπών λόγω απουσίας σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης που να επιτρέπει μια τέτοια αναλογική εφαρμογή.
5. Με την απόφαση ΣτΕ 1704/2018 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που είχε

ασκηθεί από πάροχο περιεχομένου εθνικής εμβέλειας κατά κυρωτικής
απόφασης του Ε.Σ.Ρ., με την οποία του είχε επιβληθεί κύρωση για τη
δημοσιοποίηση στοιχείων της ποινικής προδικασίας.
6. Με την απόφαση ΣτΕ 610/2018 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που είχε

ασκηθεί από πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας κατά κυρωτικής
απόφασης του Ε.Σ.Ρ., με την οποία του είχε επιβληθεί κύρωση για παράνομη
μετάδοση τηλεφωνικών συνομιλιών και εικόνων που είχαν καταγραφεί εν
αγνοία των προσώπων στα οποία αυτές αφορούσαν.
7. Με τις αποφάσεις ΣτΕ 2738/2019 και 2574/2019 επικυρώθηκαν έντεκα (11)

συνολικά Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., με τις οποίες είχαν επιβληθεί ισάριθμες
χρηματικές κυρώσεις σε δύο (2) παρόχους περιεχομένου εθνικής εμβέλειας για
μετάδοση τυχερών και μη τυχερών τηλεοπτικών παιγνίων με παραπλανητικό για
τους τηλεθεατές περιεχόμενο.
8. Με την απόφαση Στε 2729/2019 επικυρώθηκε η με αριθμό 333/2011 Απόφαση

του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί χρηματική κύρωση κατά ραδιοφωνικού
σταθμού για απαγορευμένη διαφημιστική προβολή παράνομων διαδικτυακών
ιστοτόπων τυχερών παιγνίων καζίνο.
9. Με την απόφαση ΣτΕ 2139/2019 επιβεβαιώθηκε η πάγια προηγούμενη σχετική

νομολογία και ακυρώθηκε η με αριθμό 223/2014 Απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την
οποία είχε επιβληθεί η κύρωση της συστάσεως σε πάροχο περιεχομένου για
παραβίαση των κανόνων της πολιτικής πολυφωνίας. Στην ακυρωτική απόφαση
επαναλαμβάνεται ότι ο έλεγχος των κανόνων της πολιτικής πολυφωνίας πρέπει
να γίνεται με ποιοτικά και όχι με ποσοτικά κριτήρια, χωρίς να αρκεί για την
πληρότητα της αιτιολογίας μιας κυρωτικής απόφασης η αόριστη και γενικόλογη
αναφορά στην ύπαρξη άξιων προς μετάδοση απόψεων και θέσεων ενός
κοινοβουλευτικώς εκπροσωπούμενου πολιτικού κόμματος.
10. Με την απόφαση ΣτΕ 289/2019 ακυρώθηκε η με αριθμό 82/2015 Απόφαση του

Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί η κύρωση της συστάσεως κατά παρόχου
περιεχομένου εθνικής εμβέλειας για την παράλειψη μετάδοσης δελτίου τύπου
κοινοβουλευτικώς εκπροσωπούμενου πολιτικού κόμματος και την εντεύθεν
παραβίαση των κανόνων της πολιτικής πολυφωνίας. Στην ακυρωτική απόφαση
επισημαίνεται ότι το επίμαχο δελτίο τύπου είχε προσβλητικό και υβριστικό
περιεχόμενο και δεν είχε τον χαρακτήρα πολιτικής είδησης και έκφρασης
πολιτικών απόψεων.
11. Με την απόφαση ΣτΕ 2194/2019 επικυρώθηκε η με αριθμό 292/2015 Απόφαση

του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί χρηματική κύρωση κατά παρόχου
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περιεχομένου εθνικής εμβέλειας για παραβίαση μιας σειράς κανόνων της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας κατά την κάλυψη υποθέσεως φόνου παιδιού (με
φερόμενο δράστη τον γεννήτορά του).
12. Με την απόφαση ΣτΕ 2022/2019 επικυρώθηκε η με αριθμό 585/2012 Απόφαση

του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε απορριφθεί αίτημα για την έγκριση μεταβίβασης
μετοχών εταιρείας που λειτουργεί τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας
με το αιτιολογικό της μη προσκόμισης της απαιτούμενης για τον οικονομικό
έλεγχο της υποθέσεως βεβαίωσης ορκωτού λογιστή αναγνωρισμένου στην έδρα
της αγοράστριας των μετοχών εταιρείας. Στην Απόφαση του ΣτΕ επισημαίνεται
ότι το Ε.Σ.Ρ. νομιμοποιείται να ζητά -στο πλαίσιο της διασφάλισης της
διαφάνειας ως προς την οικονομική λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών
επιχειρήσεων- κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του στοιχείο σχετικά με τα
περιουσιακά στοιχεία και τους μετόχους (απερχόμενους και νέους) ενός
ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
13. Με την απόφαση ΣτΕ 1638/2019 ακυρώθηκε η με αριθμό 556/2013 Απόφαση

του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί χρηματική κύρωση κατά παρόχου
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας για παράνομη αναμετάδοση του
τηλεοπτικού προγράμματος διαδικτυακού σταθμού. Στην ακυρωτική απόφαση
επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί δικτυώσεως δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί
αναμεταδόσεως διαδικτυακού τηλεοπτικού σταθμού από κλασσικό τηλεοπτικό
σταθμό.
14. Με την απόφαση ΣτΕ 1038/2019 επικυρώθηκε η με αριθμό 152/2011 Απόφαση

του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί χρηματική κύρωση κατά παρόχου
περιεχομένου εθνικής εμβέλειας για προσβολή των κοινοβουλευτικών θεσμών
και του δημοκρατικού πολιτεύματος λόγω της χρήσης απαξιωτικών εκφράσεων
κατά τη μετάδοση σατιρικής εκπομπής του.
15. Με την απόφαση ΣτΕ 65/2019 επικυρώθηκε η με αριθμό 212/2015 Απόφαση

του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί η κύρωση της συστάσεως κατά παρόχου
περιεχομένου εθνικής εμβέλειας για τη μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος
που παρουσίαζε κατά τρόπο ελκυστικό την ποινικώς κολάσιμη πράξη του
εμπρησμού και ενθάρρυνε με τον τρόπο αυτόν συμπεριφορές επιζήμιες για την
υγεία και την ασφάλεια των τηλεθεατών.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, το Ε.Σ.Ρ. συμμετέχει στην νομική
υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου με την διατύπωση των απόψεών
του προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που εκπροσωπεί επί δικαστηρίου το
Ελληνικό Δημόσιο και το Ε.Σ.Ρ..
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2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Ι. Σύνθεση της Ολομέλειας
Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έως την 31.12.2019* είχε ως
εξής:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
Πρόεδρος
Επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
*ΞΕΝΟΦΩΝ – ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ
Αντιπρόεδρος
Δημοσιογράφος,
*Απεβίωσε την 04.06.2019.
Η θέση του Αντιπροέδρου δεν έχει ακόμα πληρωθεί.
ΜΕΛΗ
*ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ
Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
*Αποχώρησε επειδή έληξε η θητεία της στις 19.12.2019.
Η θέση δεν έχει ακόμα πληρωθεί.
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Δημοσιογράφος.
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγητής Πολιτισμού και Επικοινωνίας στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του
Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας.
ΚΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιογράφος.
ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
ΠΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οικονομολόγος.
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Η Ολομέλεια συνέρχεται τακτικά και κατά κανόνα δύο (2) φορές την εβδομάδα.
Το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν είκοσι πέντε (25) συνεδριάσεις (ακροάσεις) και
σαράντα επτά (47) διασκέψεις της Ολομέλειας. Ελήφθησαν εκατόν εξήντα επτά
(167) αποφάσεις. Το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν σαράντα (40) συνεδριάσεις
και σαράντα πέντε (45) διασκέψεις της Ολομέλειας. Ελήφθησαν εκατόν ογδόντα
εννιά (189) Αποφάσεις.
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομελείας δημοσιεύεται στον
ιστότοπο του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr), οι αποφάσεις αναρτώνται στον ειδικό ιστότοπο
της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» (et.diavgeia.gov.gr/f/esr).

ΙI. Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.
Το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αφενός μεν ως εγγυητής
ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως του δικαιώματος στη ελεύθερη έκφραση (υπό
αυτονόητους περιορισμούς) και του δικαιώματος σε ποιοτική ψυχαγωγία και
πολυφωνική ενημέρωση, αφετέρου δε ως εποπτικός φορέας μιας σημαντικής, σε
μέγεθος και σε κοινωνική σημασία, οικονομικής δραστηριότητας.
Στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος1 γίνεται ρητή αναφορά στο περιεχόμενο του
"άμεσου ελέγχου του κράτους" επί της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, που
αποτελεί την κύρια αρμοδιότητα του Συμβουλίου, ενώ με τη νομοθεσία μας
ρυθμίζεται πλήθος θεμάτων, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν τα
αφορώντα τις αδειοδοτικές διαδικασίες, τον έλεγχο της κατά νόμον λειτουργίας των
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, και, βεβαίως η ποιότητα των
προγραμμάτων.

ΙIΙ. Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και η κατανομή τους σε τμήματα
Το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του και των εν γένει εργασιών του, οργανώνεται σε τμήματα. Στη
συνέχεια αναφέρονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος.

ΙΙΙ.1. Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών

1

«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του
καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση
πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η
πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της
παιδικής ηλικίας και της νεότητας».
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Το τμήμα αυτό έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για
την λήψη αποφάσεων από την Ολομέλεια σχετικά:
1. Με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών: α) λειτουργίας
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, β) παροχής συνδρομητικών
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών.
2. Με τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των ως άνω παρόχων περιεχομένου
οπτικοακουστικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα: α) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκδίδει προκήρυξη για τη
χορήγηση αδειών σε ιδιωτικούς φορείς ραδιοφωνικών σταθμών και επίγειων
τηλεοπτικών παρόχων περιεχομένου και επιμελείται (κυρίως δια του εν λόγω
τμήματος) της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας. β) Συμμετέχει επίσης στην
προδικασία της προκήρυξης με την διατύπωση «σύμφωνης γνώμης» προς τους
Υπουργούς, που είναι αρμόδιοι για τον ορισμό: του αριθμού των
προκηρυσσόμενων εκάστοτε αδειών και της τιμής πρώτης προσφοράς (στις
δημοπρασίες).
3. Είναι, ωσαύτως, αρμόδιο για την χορήγηση αδειών σε παρόχους δορυφορικών
συνδρομητικών υπηρεσιών. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για αδειοδότηση φορέων
μετάδοσης περισσότερων τηλεοπτικών καναλιών, η οποία παρέχει υπηρεσίες
δικτύου για την μετάδοση περιεχομένου μέσω δορυφόρου και έναντι αμοιβής
(άρθρο 6 του Ν. 2644/1998).
4. Εξετάζει επίσης αιτήματα για έγκριση περιεχομένου για «ευρυζωνική
μετάδοση», κατά το άρθρο 15 του Ν. 3295/2007.
5. Χορήγηση αδειών δικτυώσεων. Το Συμβούλιο εξετάζει και κρίνει επί αιτήσεων
για την ταυτόχρονη αναμετάδοση από ένα σταθμό μέρους του προγράμματος
άλλου σταθμού, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (άρθρο 14 παρ. 6 Ν.
4339/2015 για την τηλεόραση και άρθρα 6 παρ.15 του Ν. 2328/1995 και 13 παρ.
11 περ. β’ του Ν. 3592/2007 για την αναλογική ραδιοφωνία).
6. Χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών. Κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999 και του άρθρου 12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005,
το Ε.Σ.Ρ. επιλαμβάνεται σχετικών αιτημάτων και εξετάζει ακόμη και σήμερα,
εάν συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε την 01.11.1999 εκτός
Αττικής και την 31.12.2004 στην Αττική. Το Συμβούλιο αναρτά στο Διαδίκτυο (με
διαρκή ενημέρωση) Πίνακα με τα στοιχεία ταυτότητας και λειτουργίας (π. χ.
συχνότητες και θέσεις εκπομπής) του συνόλου των ραδιοφωνικών σταθμών
που λειτουργούν με βάση τεκμήριο νομιμότητας (Το ΣτΕ έχει κρίνει προ πολλού
ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους έχει καταστεί αντισυνταγματική).

ΙΙΙ.2. Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας
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1. Το τμήμα αυτό έχει ως κύριο αντικείμενο την υλοποίηση των ορισμών τού
άρθρου 14 παρ. 9, του Συντάγματος το οποίο έχει ως εξής: «Το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων
ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει Νόμος προβλέπει τα
μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της
διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η
συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης
μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η
ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού
στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους
επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του
ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή
υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε
είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα
άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που
μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της
σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις
αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων».
Το τμήμα αυτό έχει επίσης ως αντικείμενο:
2. Την έκδοση άλλων ατομικών πράξεων (πλην των κυρωτικών) και ειδικότερα:
α. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων ΜΜΕ.
Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο, δηλαδή των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης
λήψης δεν έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν με βάση μεταβατικής ισχύος
ρυθμίσεις, η τήρηση του Μητρώου και η τακτική ετήσια ενημέρωσή του με τα
στοιχεία που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση αλλαγών,
συμβάλλουν σημαντικά στην τήρηση των αρχών της διαφάνειας του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος.¨
Έως το τέλος του έτους 2019 οι εγγεγραμμένες στα Μητρώα του Τμήματος
Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. επιχειρήσεις αναφέρονται κατά κατηγορία και
αριθμό στον ακόλουθο Πίνακα:
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΜΕ
α) Τηλεοπτικές:
Οι σταθμοί είναι:
εθνικής εμβέλειας: 7 (ο ένας είναι μη ενημερωτικός) και
περιφερειακής εμβέλειας: 105 (για έναν Τ/Σ εκκρεμεί διαδικασία
διαγραφής).
β) Ραδιοφωνικές:
γ) Πάροχοι Συνδρομητικών Υπηρεσιών:
Forthnet και Cosmote
δ) Άλλοι Πάροχοι Περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών δικτύων
(άρθρο 15 του Ν. 3592/2007).
ε) Εκδοτικές:
στ) Διαφημιστικές:
ζ) Έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς:
η) Παραγωγής οπτικοακουστικών έργων:
θ) Επιχειρήσεις Δημοσκοπήσεων:

112

906
2
5
472
264
13
26
62

β. Εξέταση μεταβιβάσεων ή άλλων μεταβολών ιδιοκτησιακού καθεστώτος
Κατά τη γνωστοποίηση μεταβίβασης ατομικών επιχειρήσεων ή μετοχών ή
εταιρικών μεριδίων ή / και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το Συμβούλιο
προβαίνει σε έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης και έλεγχο ενδεχόμενης
συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων στο πρόσωπο των αποκτώντων.

ΙΙΙ.3. Τμήμα Ποιότητας Προγράμματος
Το τμήμα αυτό έχει ως αντικείμενο κυρίως τον νομικό και ουσιαστικό έλεγχο των
υποθέσεων, για τις οποίες τίθεται (αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορές ή
καταγγελίες) ζήτημα διοικητικών παραβάσεων (αδικημάτων) σχετικά με την
ποιότητα και την εν γένει νομιμότητα του περιεχομένου. Σε ετήσια βάση
εισάγονται στο Συμβούλιο πολυάριθμες καταγγελίες.

1. Έκδοση ατομικών πράξεων
α. Κυρωτική αρμοδιότητα
Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων αποτελεί μία αρμοδιότητα που ασκείται, σε
περιπτώσεις που ο πάροχος περιεχομένου υποπίπτει σε σοβαρές διοικητικές
παραβάσεις. Προβλέπεται και τηρείται σχετική διαδικασία ακροάσεων στην
Ολομέλεια, οι δε σχετικές διοικητικές πράξεις (κυρωτικές αποφάσεις) είναι
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προσβλητές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αποφάσεις του οποίου,
βεβαίως, αποτελούν βασικό οδηγό για την επίλυση νομικών θεμάτων (αν και δεν
αποτελούν άμεση πηγή δικαίου).
β. Αιτήματα επανόρθωσης
Σε περίπτωση προσβολής προσώπων, ο θιγόμενος μπορεί να ζητήσει από το
ραδιοτηλεοπτικό μέσο επανόρθωση, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία στην
οποία εμπλέκεται και το Συμβούλιο και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 του
Π. Δ. 109/2010 που έχει ως εξής:
«1. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του οποίου προσβάλλονται από το
περιεχόμενο τηλεοπτικού προγράμματος έννομα συμφέροντα, ιδίως η
προσωπικότητα, η τιμή ή υπόληψη, ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος, ή η
επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη
δραστηριότητα, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό
οργανισμό που μετέδωσε το επίμαχο πρόγραμμα, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση αυτού. … 5.
Αν ο τηλεοπτικός οργανισμός απορρίψει το αίτημα, το διαβιβάζει υποχρεωτικώς
μαζί με την αιτιολογημένη απόφασή του και αντίγραφο του επίμαχου
προγράμματος, το αργότερο σε 24 ώρες, στο Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ή σε περίπτωση
κατεπείγοντος ο Πρόεδρός του, αποφασίζει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
χωρίς να δεσμεύεται από διαδικαστικούς τύπους, δικαιούται δε να ζητήσει
περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Η αιτιολογημένη απόφαση του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή του Προέδρου του, που διατάσσει την ολική ή
μερική αποδοχή του αιτήματος απάντησης, είναι υποχρεωτική για τον τηλεοπτικό
οργανισμό. 6. Το δικαίωμα του θιγομένου για απάντηση και η αντίστοιχη
υποχρέωση του τηλεοπτικού οργανισμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν
αστικής ή ποινικής ευθύνης. … Σε κάθε περίπτωση, η μη συμμόρφωση του
τηλεοπτικού οργανισμού στην ανωτέρω απόφαση επισύρει την επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος …».
2. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα
Το Συμβούλιο διατυπώνει γνώμη πριν από την έκδοση απόφασης από την
Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων για την χορήγηση ή μη άδειας μετάδοσης
εκπομπής τυχερών παιγνίων (άρθρο 53 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το άρθρο 106 του Ν. 4209/2013). Η αρμοδιότητα δεν έχει
ασκηθεί μέχρι σήμερα διότι προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση Κανονισμού
Ελέγχου Παιγνίων από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων ο οποίος δεν
έχει εισέτι εκδοθεί.
3. Πολιτική Πολυφωνία
Με το αντικείμενο αυτό είχαν ορισθεί, κατά το έτος 2008 να απασχολούνται
πέντε (5) υπάλληλοι οι οποίοι διπλασιάζονταν κατά τις προεκλογικές περιόδους.
Σήμερα απασχολείται μία (1) μόνον υπάλληλος. Στο Παράρτημα 1 της παρούσας
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έκθεσης παρουσιάζεται αναλυτική έκθεση των στοιχείων για το έτος 2018 και
2019.

4. Ελεγκτικές αρμοδιότητες
Έλεγχος ελάχιστου περιεχομένου προγράμματος αδειοδοτηθέντων
τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.
Την 16/07/2019 η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε να προβεί σε
προκαταρκτικό έλεγχο του ελάχιστου μεταδιδόμενου προγράμματος και της
πληρότητας του συνολικού ημερήσιου και μηνιαίου προγράμματος δυνάμει των
άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, 1, 8 και 15 του
Ν. 4339/2015. Κατόπιν τούτου, ζητήθηκε από τους αδειοδοτηθέντες
τηλεοπτικούς σταθμούς ενημερωτικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας η
αποστολή σχετικού υλικού. Μετά την παραλαβή του υλικού σχηματίστηκαν
φάκελοι και ο σχετικός έλεγχος ανατέθηκε σε διοικητικούς υπαλλήλους και
ειδικούς επιστήμονες – νομικούς, οι οποίοι συνέταξαν εισηγήσεις. Σημαντικό
νομικό ζήτημα της σχετικής διαδικασίας έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια.
5. Αρμοδιότητες σχετικές με την διεξαγωγή εκλογών και δημοψηφισμάτων
5.1. Γνωμοδοτικές Αρμοδιότητες
Το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία:
α) διατυπώνει γνώμη προς το σκοπό της έκδοσης απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών για τον χρόνο προβολής προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων
από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών
εκλογών (άρθρα 45 παρ. 1α του Π.Δ. 96/2007 και 10 παρ. 1α του Ν. 3023/2002).
β). Όμοια γνώμη διατυπώνει κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρα 45 παρ. 1α του Π.Δ. 96/2007, 10 παρ. 1α του
Ν. 3023/2002 και 9 παρ. 5 του Ν. 4255/2014).

5.2. Δράσεις
5.2.1. Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο εκλογικών διαδικασιών:
α) Κατά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 07/07/2019 το Ε.Σ.Ρ.
διατύπωσε γνώμη πριν από την έκδοση των υπ’ αριθμ. 1510/14.6.2019 και
1582/28.6.2019 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με τις οποίες καθορίστηκαν οι
όροι και ο χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών
κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που συμμετείχαν
στις ως άνω εκλογές.
β) Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
26/05/2019 το Ε.Σ.Ρ. διατύπωσε γνώμη πριν από την έκδοση των υπ’ αριθμ.
1243/08.05.2019 και 1290/15.05.2019 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με τις

(16)

οποίες καθορίστηκαν οι όροι και ο χρόνος προβολής κατά την προεκλογική
περίοδο των πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στις ως άνω εκλογές.

5.2.2. Συμμετοχή στην Διακομματική Επιτροπή
Το Συμβούλιο έλαβε μέρος, με μέλη του και ειδικούς επιστήμονες (νομικούς) σε
όλες τις συνεδριάσεις της Διακομματικής Επιτροπής σχετικά με την
ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των Ευρωεκλογών και Βουλευτικών εκλογών του
2019.
5.2.3. Ανάρτηση ερωτήσεων - απαντήσεων στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. σε
σχέση με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την ραδιοτηλεοπτική
κάλυψη των εκλογών
α) Κατά τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της
26.05.2019 το Ε.Σ.Ρ. δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του www.esr.gr αρχείο με
τίτλο «Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2019, Ερωτήσεις – Απαντήσεις», το
οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις που είχαν θέσει στο Ε.Σ.Ρ. ραδιοτηλεοπτικοί
φορείς, υποψήφιοι ή ιδιώτες/πολίτες, επί νομικών ζητημάτων της εκλογικής
διαδικασίας. Υποβλήθηκαν και απαντήθηκαν τριάντα επτά (37) ερωτήματα.
β) Κατά τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών της 26.05.2019 το Ε.Σ.Ρ. δημοσίευσε
στην ιστοσελίδα του www.esr.gr αρχείο με τίτλο «Εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο 2019, Ερωτήσεις – Απαντήσεις», το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις
που είχαν θέσει στο Ε.Σ.Ρ. ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, υποψήφιοι ή
ιδιώτες/πολίτες. Υποβλήθηκαν και απαντήθηκαν είκοσι επτά (27) ερωτήματα.
γ) Κατά τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 07.07.2019 το Ε.Σ.Ρ.
δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του www.esr.gr αρχείο με τίτλο «Βουλευτικές
Εκλογές 07/07/2019, Ερωτήσεις – Απαντήσεις», το οποίο περιελάμβανε
ερωτήσεις που είχαν θέσει στο Ε.Σ.Ρ. ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, υποψήφιοι ή
ιδιώτες/πολίτες. Υποβλήθηκαν και απαντήθηκαν τριάντα ένα (31) ερωτήματα.
5.3. Ελεγκτικές αρμοδιότητες
Ζητήθηκαν από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στοιχεία σε εβδομαδιαία
βάση, σχετικά με τον χρόνο εμφάνισης υποψηφίων σε εκπομπές κατά την
προεκλογική περίοδο και την προβολή των θέσεων των κομμάτων και
ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα στοιχεία. Εξετάσθηκαν παράλληλα καταγγελίες
που αφορούσαν παραβιάσεις κατά την διάρκεια των ως άνω (τριών) εκλογικών
διαδικασιών. Σχηματίσθηκαν δε σχετικοί φάκελοι (τόσον αυτεπαγγέλτως, όσο
και με βάση καταγγελίες) και εκλήθησαν σταθμοί σε ακρόαση.
5. 4. Συναντήσεις με φορείς
α) Πραγματοποίηθηκε την 01.07.2019 στην έδρα του Ε.Σ.Ρ. συνάντηση με
απεσταλμένους του Office for Democratic Institutions and Human Rights
(OSCE/ODIHR) Election Assessment Mission (EAM), φορέως επιφορτισμένου με
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την παρακολούθηση του τρόπου διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της
07.07.2019. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ανταλλαγή ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων και πληροφοριών
σχετικά με την κάλυψη της εν λόγω προεκλογικής διαδικασίας από τα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
β) Πραγματοποιήθηκε την 18.04.2019 συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης
Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) για την παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει
την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των εκλογών κατά την προεκλογική περίοδο.

ΙΙΙ.4. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας έχει ως αντικείμενο την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., την τεχνική υποστήριξη αυτού (ειδικότερα ως προς τα
ζητήματα πληροφορικής), την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη
διαχείριση των οικονομικών θεμάτων και την υπηρεσιακή και μισθολογική
κατάσταση των απασχολούμενων σε αυτό προσώπων.

Υλικοτεχνική υποδομή
Το έτος 2018 επιδιώχθηκε κυρίως η λειτουργική ενσωμάτωση των επί μέρους
συστημάτων ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών) του
μηχανογραφικού περιβάλλοντος του Ε.Σ.Ρ. που αναβαθμίστηκαν το προηγούμενο
έτος. Η ενσωμάτωση έπρεπε να πραγματοποιηθεί σταδιακά και κατά τρόπο ώστε το
μηχανογραφικό περιβάλλον (συσκευές, λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και
τηλεπικοινωνιακή υποδομή) να λειτουργεί απρόσκοπτα και επαρκώς, απολύτως
απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αδειοδοτικών
διαδικασιών αλλά και την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.
Το έτος 2019 ενσωματώθηκαν τρία επί μέρους συστήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίας
Πληροφορικής και επικοινωνιών) του μηχανογραφικού περιβάλλοντος του Ε.Σ.Ρ.
που είχαν αναβαθμιστεί. Η ενσωμάτωση έγινε σταδιακά και κατά τρόπο ώστε το
μηχανογραφικό περιβάλλον (συσκευές, λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και
τηλεπικοινωνιακή υποδομή) να λειτουργήσει απρόσκοπτα και επαρκώς. Επιπλέον,
εκπονήθηκαν μελέτες για την περαιτέρω αναγκαία αναβάθμιση των
λειτουργούντων από το 2008 υποδομών του τοπικού δικτύου του Ε.Σ.Ρ. έτσι ώστε το
μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών να λειτουργούν και διαδικτυακά.

ΙV. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ
Σύμφωνα με πρόσφατη «διαπιστωτική απόφαση» της Ολομέλειας, οι οργανικές
θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατά το έτος 2009 ήταν ογδόντα μία (81), σήμερα
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είναι πενήντα επτά (57) και εξ’ αυτών οι δεκαοχτώ (18) είναι κενές. Αναλυτικά η
απόφαση έχει ως εξής:
«…Με την υπ. αριθμ. 2/95354/0021/9.3.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (ΦΕΚ 490 Β’/18.3.2009) «Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)», και δη με το άρθρο 7 αυτής,
ορίσθηκαν σχετικά με το προσωπικό του Συμβουλίου, κατά λέξιν, τα εξής :
«Θέσεις προσωπικού του Ε.Σ.Ρ.
Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. είναι 81 και κατανέμονται ως εξής:
α. 1 θέση διευθυντή,
β. 40 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και
κλάδο ως εξής:
1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.)
4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού
10 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ)
1 θέση Κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού
2 θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου
2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής
3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
19 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών
4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1 θέση Κλάδου Κλητήρων
γ. 40 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,
οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
12 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Νομικών
12 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Οικονομολόγων
4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων
Μηχανοργάνωσης
4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Διαφημιστική Αγορά
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη
των Ανηλίκων
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση
της Επικοινωνίας
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων.»
Έκτοτε και μέχρι σήμερα επήλθαν στις ανωτέρω ρυθμίσεις οι ακόλουθες μεταβολές:
Α. Ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων:
1.
Με την υπ. αριθμ. 20/2011 απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ.,
δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β’ φύλλο 2761/2.12.2011 και επιγραφόμενη
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού

(19)

2.

3.

4.

προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.
4024/2011», καταργήθηκαν επτά (7) οργανικές θέσεις «ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων» εκ του τακτικού προσωπικού.
Καταργήθηκε μια (1) οργανική θέση «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού» λόγω
μετάταξης υπαλλήλου σε άλλη δημόσια υπηρεσία (ΑΣΕΠ) «με μεταφορά της
οργανικής θέσης», εκ του τακτικού προσωπικού.
Με την υπ. αριθμ. 2/2012 Πράξη του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ., δημοσιευθείσα
στο ΦΕΚ Β’ φύλλο 256/13.2.2012 και επιγραφόμενη «Κατάργηση κενών
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.
4024/2011», καταργήθηκαν δεκαπέντε (15) οργανικές θέσεις προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που προβλέπονται από τον οικείο
οργανισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης», όπως αναλυτικά
προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως ακολούθως: Δυο (2)
θέσεις ΕΕΠ Νομικών, τέσσερις (4) θέσεις ΕΕΠ Οικονομολόγων, δύο (2) θέσεις
ΕΕΠ Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης, δυο (2)
θέσεις ΕΕΠ Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μια (1) θέση ΕΕΠ
Ειδικευμένου στην Επίδραση των ΜΜΕ στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων, μια (1)
θέση ΕΕΠ Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της
Επικοινωνίας, μια (1) θέση ΕΕΠ Στατιστικής, μια (1) θέση ΕΕΠ Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων, και μία (1) θέση Δημόσιας Διοίκησης/Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Καταργήθηκε μια (1) οργανική θέση ΕΕΠ Ειδικευμένου στη Διαφημιστική
Αγορά λόγω μετάταξης υπαλλήλου σε άλλη δημόσια υπηρεσία
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) «με μεταφορά της οργανικής θέσης».

Σημειώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση καταργητική (και) άλλων
οργανικών θέσεων του Ε.Σ.Ρ. (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1α του
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 - ΦΕΚ Α’ φύλλο 226/27.10.211).
Β. Ως προς τις ειδικότητες των υπαλλήλων:
Με βάση τις οικείες νομοθετικές ρυθμίσεις και, επειδή με την πάροδο του χρόνου
κάποιοι υπάλληλοι της Αρχής απέκτησαν αυξημένα τυπικά προσόντα σε σχέση με
εκείνα που είχαν αποτελέσει τη βάση για την αρχική τους πρόσληψη, αυτοί
μετατάχθηκαν σε αντίστοιχα προς τα νέα τους προσόντα καθήκοντα με
(επιτρεπόμενη) μεταφορά της οργανικής τους θέσης εντός της Αρχής, αφού
τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες και εκδόθηκαν οι σχετικές διοικητικές
αποφάσεις (τηρούνται στους αντίστοιχους υπηρεσιακούς φακέλους). Μεταφέρθηκε
επίσης μία (1) οργανική θέση εκ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε
κατηγορία «ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού» που είχε δημιουργηθεί ως
προσωποπαγής, λόγω μετάταξης ενός υπαλλήλου, με την ειδικότητα αυτή (ΦΕΚ Γ΄
213/17.09.2002). Κατά συνέπεια, η ενεστώσα κατάσταση των οργανικών θέσεων
του Συμβουλίου έχει όπως κατωτέρω διαπιστώνεται.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
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Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει ότι οι
οργανικές θέσεις του προσωπικού ανέρχονται σήμερα σε πενήντα επτά (57) και
έχουν ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
α. 1 θέση διευθυντή,
β. 32 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και
κλάδο ως εξής:
1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.)
9 θέσεις Κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού
10 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
1 θέση Ψυχολόγων
2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ)
1 θέση Κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού
2 θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου
2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής
3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
3 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
1 θέση Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού
1 θέση Κλάδου Διοικητικού -Λογιστικού
1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών
4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1 θέση Κλάδου Κλητήρων
γ. 24 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,
οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
10 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Νομικών
8 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Οικονομολόγων
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων
Μηχανοργάνωσης
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της
Επικοινωνίας
Εξ΄ αυτών οι 18 οργανικές θέσεις είναι κενές και αναλύονται ανά κατηγορία και
κλάδο ως εξής:
α. 1 θέση διευθυντή,
β. 13 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και
κλάδο ως εξής:
1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.)
7 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ)
2 θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου
2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής
3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
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1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών
4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1 θέση Κλάδου Κλητήρων
γ. 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,
οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα−Νομικού,
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων−Οικονομολόγων,
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της
Επικοινωνίας.».
Υπηρεσιακά Συμβούλια
Κατά το έτος 2018 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδρίασε δύο φορές. Αρχικά
συνεδρίασε την 15η Φεβρουαρίου 2018 (πρακτικό 1/2018) με θέμα τη χορήγηση
άδειας σε έναν ειδικό επιστήμονα για παροχή διδακτικού έργου. Στη συνέχεια
συνεδρίασε την 20η Δεκεμβρίου 2018 (πρακτικό 2/2018) με θέμα την αναγνώριση
προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των ειδικών επιστημόνων νομικών και την
κατάταξή τους σε βαθμούς σύμφωνα με τη σχετική προϋπηρεσία τους πριν την
πρόσληψή τους στο Ε.Σ.Ρ. και του χρόνου υπηρεσίας τους στο Ε.Σ.Ρ. (Π.Δ. 69/2016).
Κατά το έτος 2019 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδρίασε δύο φορές. Αρχικά
συνεδρίασε την 9η Απριλίου 2019 (πρακτικό 1/2019) με θέμα τη χορήγηση άδειας
σε δύο ειδικούς επιστήμονες για παροχή διδακτικού έργου. Στη συνέχεια
συνεδρίασε την 19η Δεκεμβρίου 2019 (πρακτικό 2/2019) με θέμα την λήψη
απόφασης για προαγωγές υπαλλήλων βάση του με Α.Π. 583/ΕΣ/07.06.2019
εγγράφου με θέμα «Κατάσταση υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.
3528/2007».
Πρακτική άσκηση φοιτητών
Κατά τα έτη 2018 και 2019 το Ε.Σ.Ρ. δέχθηκε σπουδαστές τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ
προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Για καθένα από τα
δύο αυτά έτη προσήλθαν και ασκήθηκαν τέσσερις (4) φοιτητές επί έξι (6) μήνες
έκαστος.
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3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. Προϋπολογισμός δαπανών ΕΣΡ έτους 2018 – Διαχρονική εξέλιξη (2008-2018)
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ως Ανεξάρτητη Αρχή, έχει δικό του
προϋπολογισμό κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτοτέλεια (Ν.
2863/2000). Τον προϋπολογισμό της Αρχής εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο
Πρόεδρός της, ο οποίος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι και ο διατάκτης
των δαπανών της. Ο προϋπολογισμός εγγράφεται υπό ίδιο φορέα στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης.
Ο
προϋπολογισμός/απολογισμός
δαπανών
του
Ραδιοτηλεόρασης για το 2018 διαμορφώθηκε ως εξής:
Kωδικός
Αριθμός
Εξόδου

Περιγραφή Εξόδου

Εθνικού

Συμβουλίου

Προϋπολογισμός
2018
(Διαμόρφωση) σε €

Απολογισμός
2018
(Πληρωμές) σε €

807.125

806.915

21.850

21.850

0211

Βασικός μισθός

0213

Οικογενειακή παροχή

0221

Διαφορά μείωσης

176.041

176.041

0291

Εισφορές στο ΙΚΑ

96.207

96.207

0292

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

35.530

35.529

0293

Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ

17.418

17.418

0294

Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου υπέρ ΕΦΚΑ

24.291

24.291

0355

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων
πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες
υπηρεσίες

1.000

121

0373

Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών
οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών

257.538

257.538

0385

Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που
πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο
επάγγελμα

5.000

2.113

0719

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

34.000

7.769

0721

Ημερήσια αποζημίωση

21.000

5.327

0722

Έξοδα διανυκτέρευσης

37.000

9.750

0813

Μισθώματα κτιρίων

171.100

170.622

0823

Ταχυδρομικά

1.000

0

0824

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

14.000

5.449

0829

Λοιπές μεταφορές

5.000

0

0832

Ηλεκτρική ενέργεια

21.000

14.904

0841

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά

5.000

0
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0843

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία

5.000

2.759

0845

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

58.000

1.061

0861

Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά

3.000

545

0869

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

63.000

19.914

0873

Αμοιβές νομικών προσώπων

27.000

14.818

0875

Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας

20.000

13.869

0879

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

27.000

271

0881

Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση

5.000

0

0892

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

360.000

0

1111

Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών
υλικών

37.000

12.344

1121

Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών,
εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων

28.000

421

1231

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

11.300

1.681

1321

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά

1.000

398

1511

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

2.000

928

1512

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες
κοινοχρήστων

18.000

16.043

1699

Λοιπές προμήθειες

6.600

410

1711

Προμήθεια επίπλων

30.000

17.127

1713

Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων
φωτοαντιγραφής κ.λπ.

20.000

0

1723

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων
και λοιπών υλικών

164.000

97.905

1729

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

43.000

33.320

2616

Συνδρομές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς

136.000

119.495

9151

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντων ετών)

100

0

9179

Λοιπός εξοπλισμός (παρελθόντων ετών)

3.700

3.368

9711

Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού (παρελθόντων ετών)

1.800

1.517

9821

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων παρελθόντων ετών)

1.000

704

9832

Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας (παρελθόντων ετών)

3.800

3.212

9839

Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών)

1.200

0

9844

Δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντων ετών)

200

101

9851

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)

4.700

4.498

9873

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
(παρελθόντων ετών)

1.500

1.482

2.834.000

2.020.035

ΣΥΝΟΛΟ
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Ο προϋπολογισμός της Αρχής μειώθηκε σημαντικά μετά το 2010 (βλέπε διάγραμμα
κατωτέρω), ως αποτέλεσμα της γενικότερης περικοπής δαπανών του κρατικού
προϋπολογισμού που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη
μείωση άνω του 45% που υπήρξε μεταξύ των προϋπολογισμών των ετών 2010 και
2015 και αφορούσε κυρίως δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ.
Συνέπεια της μεγάλης αυτής περικοπής δαπανών ήταν η σημαντική δυσκολία του
Ε.Σ.Ρ. να λειτουργήσει εύρυθμα και να εκπληρώσει απρόσκοπτα την αποστολή του.
Πέραν των μεγάλων μισθολογικών περικοπών που υπέστη το προσωπικό της Αρχής,
υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην συντήρηση και ανανέωση των πληροφοριακών
συστημάτων και του λοιπού μηχανολογικού/πάγιου εξοπλισμού του Ε.Σ.Ρ.,
αδυναμία συμμετοχής σε συνέδρια και εκδηλώσεις διεθνών οργανισμών και
ενώσεων, δυσχέρεια προμήθειας βιβλίων, συγγραμμάτων, εκτυπωτικού χαρτιού,
γραφικής ύλης και λοιπών αναλωσίμων ειδών.
Επίσης, σημαντικές δυσχέρειες προκάλεσε στη λειτουργία της Αρχής η έκρηξη
βόμβας στην Τράπεζα της Ελλάδος (βρίσκεται παρακείμενα στο κτίριο του Ε.Σ.Ρ.)
τον Απρίλιο του 2014, η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές στις κτιριακές υποδομές
και τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό του Ε.Σ.Ρ., ενώ δεν υπήρχαν οι οικονομικοί πόροι
για την άμεση αποκατάστασή τους.
Εντός του 2018 έγινε σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης του προϋπολογισμού του
Ε.Σ.Ρ., λόγω και της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση
αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής
εμβέλειας. Μεγάλο μέρος αυτής της ενίσχυσης βασίστηκε σε ένα μικρό μέρος των
εσόδων που προέκυψαν από τον εν λόγω διαγωνισμό, γεγονός που διευκόλυνε την
εύρυθμη λειτουργία της Αρχής και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της
αποστολής της.
Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός του Ε.Σ.Ρ. ενισχύθηκε και με συγκεκριμένα ποσά
για την συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, που εκκρεμούσαν από το παρελθόν.
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ΙΙ. Προϋπολογισμός / Απολογισμός δαπανών Ε.Σ.Ρ. έτους 2019 – Διαχρονική εξέλιξη
(2008-2019)

Ο
προϋπολογισμός/απολογισμός
δαπανών
του
Εθνικού
Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2019 διαμορφώθηκε ως εξής:

Συμβουλίου

Προϋπολογισμός/Απολογισμός Δαπανών Ε.Σ.Ρ. έτους 2019
Αναλυτικός
Λογαριασμός
Εξόδων

Περιγραφή Εξόδου

Προϋπολογισμός
2019
(Διαμόρφωση σε €)

Απολογισμός
2019
(Πληρωμές σε €)

2110107001

Αμοιβές Μελών Ανεξάρτητων Αρχών

205.000

204.777

2120101001

Βασικός Μισθός Ενιαίου Μισθολογίου (Μόνιμοι και ΙΔΑΧ)

795.000

794.185

2120102001

22.000

21.660

165.000

155.699

68.000

3.169

100.000

99.531

33.000

30.872

8.000

7.868

16.000

14.687

4.000

3.349

41.000

18.474

25.000

20.503

2190301005

Οικογενειακή Παροχή Ενιαίου Μισθολογίου
Προσωπική Διαφορά Ενιαίου Μισθολογίου (Μόνιμοι και
ΙΔΑΧ)
Αποζημίωση Σπουδαστών Δημόσιων Σχολών που
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες
υπηρεσίες
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών
μονίμων ή ΙΔΑΧ προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που
υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών
μονίμων ή ΙΔΑΧ που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,
ενιαίου μισθολογίου
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών
υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου) λοιπών ειδικών
μισθολογίων
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου
(μόνιμοι και ΙΔΑΧ)
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ λοιπών ειδικών
μισθολογίων
Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών
οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου
(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών
οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών
μισθολογίων
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών
όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις
δημόσιες υπηρεσίες.

4.000

182

2330101899

Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς

24.400

21.876

2410201001

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού

20.000

16.402

2410202001

1.200

1.047

2410204001

Αγορές ειδών καθαριότητας
Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών
μέσων ξηράς

1.000

175

2410301001

Αγορές καυσίμων κίνησης

1.600

634

2410302001

Αγορές καυσίμων θέρμανσης
Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και
εφημερίδων

16.200

14.539

2.000

1.641

2120103001

2130106001

2190201001

2190201003

2190201099
2190202001
2190202899

2190203001

2190203099

2410904001

(27)

2410989899

Αγορές λοιπών αγαθών

1.100

0

2420101001

Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας

11.000

6.164

2420103001

Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών

100

0

2420189001

Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών

100

0

2420201001

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος

21.000

17.349

2420204001

Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας

17.400

14.359

2420302001

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων

1.000

13

2420389001

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών

88.100

49.921

2420403001

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού

12.000

4.885

2420404001

Έξοδα κίνησης προσωπικού

16.000

6.031

2420405001

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού

16.000

8.530

2420905001

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις

100

0

2420906001

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων

7.000

4.463

2420907001

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια

138.300

84.163

2420909001

Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση

100

0

2420911001

Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης

24.500

18.621

2420989001

Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες

100

0

2440101001

Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)

173.000

128.228

2440989001

Λοιπά μισθώματα

12.200

10.168

3120189001

30.300

9.475

3120301001

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων
Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού

73.100

24.284

3120489001

Αγορές λοιπών επίπλων

16.100

9.871

3140301001

Αγορές λογισμικού υπολογιστών

29.000

18.818

2.240.000

1.846.612

ΣΥΝΟΛΟ

(28)

(29)

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ραδιοτηλεοπτική αγορά στην Ελλάδα

4.1. Τηλεοπτικοί Σταθμοί - Πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος
Α. Κατά το έτος 2018, στην Ελληνική Επικράτεια εξέπεμπαν εκατόν δέκα επτά (117)
ιδιωτικές εταιρίες πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος και πέντε (5) δημόσια
κανάλια.
Οι δημόσιοι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος (ΕΡΤ1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ Sport και
Κανάλι της Βουλής) εκπέμπουν το πρόγραμμά τους πανελλαδικά. Σε αντίθεση οι
ιδιωτικοί πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου, κατατάσσονται στις υποκατηγορίες
(α) Εθνικής Εμβέλειας και (β) Περιφερειακής Εμβέλειας.
Στην υποκατηγορία (α) Εθνικής Εμβέλειας, περιλαμβάνονται οι πέντε (5)
αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου. Η φυσιογνωμία του προγράμματος τους
είναι «γενικού ενημερωτικού περιεχομένου» με γεωγραφική κάλυψη 95% της
Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης, στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και ο πάροχος
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV A.E. που εκπέμπει μεν πανελλαδικά αλλά με φυσιογνωμία
προγράμματος «μη ενημερωτικό». Οι λοιποί, εκατόν έντεκα (111), πάροχοι
περιεχομένου καταγράφηκαν στην κατηγορία (β) Περιφερειακής Εμβέλειας, δηλαδή
η εκπομπή του τηλεοπτικού προγράμματός τους, καλύπτει συγκεκριμένη
γεωγραφική περιφέρεια. Εξ αυτών δε, ενενήντα (92) πάροχοι, με βάση σχετική
δήλωσή τους τον Οκτώβριο 2007, φέρονται ως «ενημερωτικού χαρακτήρα» και
δέκα εννέα (19) ως «μη ενημερωτικού».
Περαιτέρω, κατά το έτος 2018, λειτουργούσαν τέσσερα (4) συνδρομητικά κανάλια
(Cosmote TV, Nova, Vodafone TV και Wind Vision), που εκπέμπουν τηλεοπτικό
πρόγραμμα μέσω δορυφόρου ή και διαδικτύου, καθώς και πάροχοι τηλεοπτικού
περιεχομένου που εκπέμπουν από διαδικτυακές πλατφόρμες (Netflix, Amazon,
κλπ.).

(30)

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί ανά
περιφέρεια με βάση τη φυσιογνωμία τους.

2018

Ενημερωτικοί

Μη Ενημερωτικοί

Σύνολο

Αιτωλοακαρνανίας

2

2

Αργολίδας

2

2

Αρκαδίας

1

1

Άρτας

1

Αττικής

6

Αχαΐας

3

1
8

14
3

Βοιωτίας

1

1

Γρεβενών

2

2

Δράμας

4

4

Δωδεκανήσου

6

1

7

Έβρου

2

1

3

Ζακύνθου

1

1

Ηλείας

2

2

Ηρακλείου

3

1

4

Θεσσαλονίκης

6

4

10

Ιωαννίνων

3

1

4

Καβάλας

2

1

3

Καρδίτσας

1

1

Καστοριάς

1

1

Κέρκυρας

2

2

Κιλκίς

1

1

Κοζάνης

2

Κορινθίας

5

5

Κυκλάδων

3

3

Λακωνίας

1

1

Λάρισας

1

1

Λασιθίου

2

2

Λέσβου

2

2

Μαγνησίας

2

2

Μεσσηνίας

3

3

Ξάνθης

3

3

Πέλλας

2

2

Ροδόπης

2

2

Σάμου

1

1

Σερρών

2

2

Τρικάλων

1

1

Φθιώτιδας

2

2

Χαλκιδικής

2

2

Χανίων

3

3

Χίου

2

2

Σύνολο

92

1

19

(31)

3

111

Β. Κατά το έτος 2019, οι δημόσιοι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος συνέχισαν
την εκπομπή τους με τα ίδια με το έτος 2018 δεδομένα, όμως, τροποποιήσεις
επήλθαν στον αριθμό των ιδιωτικών παρόχων τηλεοπτικού προγράμματος.
Ειδικότερα στην κατηγορία εθνικής εμβέλειας προστέθηκε, μετά την αδειοδότησή
του από το ΕΣΡ, και ο πάροχος με διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL. Μεταβολές
σημειώνονται και στην κατηγορία περιφερειακής εμβέλειας, όπως παρουσιάζεται
στους πιο κάτω Χάρτη και Πίνακες.

ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ Τ/Σ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΙΣ 31/12/2019

(32)

ΠΖ 1: 17
ΠΖ 2: 13

ΠΖ 4: 6
ΠΖ 3: 2

ΠΖ 7: 5

ΠΖ 8: 3

ΠΖ 5: 8

ΠΖ 13:2

ΠΖ 9:14
ΠΖ 6: 19

ΠΖ 12:3
ΠΖ 11:10
ΠΖ 10:9

Η ποσοστιαία κατανομή των παρόχων τηλεοπτικού προγράμματος ανάλογα με την
περιφερειακή ζώνη που εκπέμπουν και τη φυσιογνωμία προγράμματος τους
απεικονίζεται, ως εξής:

(33)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΚΩΝ Τ/Σ/ ΑΝΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΖΩΝΗ

ΠΖ-1

ΠΖ-2

ΠΖ-3

ΠΖ-4

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΙ
ΜΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΙ

15

9

2

5

7

ΠΖ-6
Ν.
Αχαϊας,
Αργολίδας,
Αρκαδίας,
Ηλείας,
Κορινθίας,
Λακωνίας,
Μεσσηνίας,
Ζακύνθου,
Φωκίδας
19

2

4

0

1

1

0

0

1

8

1

1

0

0

19

ΣΥΝΟΛΟ

17

13

2

6

8

19

5

3

14

9

10

3

2

111

Ν.
Ν.
Δράμας,
Ν.
Ημαθίας,
Έβρου,
Γρεβενών,
ΤΥΠΟΣ
Θεσσ/νίκης,
Ν.
Καβάλας,
Καστοριάς,
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ
Κιλκίς, Χαλκιδικής
Ξάνθης,
Κοζάνης,
Πέλλας,
Ροδόπης,
Φλώρινας
Πιερίας
Σερρών

ΠΖ-5
Ν. Αιτω/νίας,
Άρτας,
Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων,
Πρεβέζης,
Κεφαλληνίας,
Κέρκυρας,
Λευκάδας,
Ζακύνθου

ΠΖ-7

ΠΖ-8

ΠΖ-9

ΠΖ-10

ΠΖ-11

ΠΖ-12

ΠΖ-13

Ν.
Καρδίτσας,
Λαρίσης,
Μαγνησίας,
Τρικάλων

Ν.
Ν. Βοιωτίας,
Ν.
Ηρακλείου,
Ν.
Ν.
ΣΥΝΟΛΟ
Ευρυτανίας,
Ν.
Αττικής, Λασιθίου, Δω/νήσου,
Λέσβου,
Φθιώτιδας,
Κυκλάδων
Ν. Ευβοίας Ρεθύμνης, Σάμου
Χίου
Β. Ευβοίας
Χανίων

5

2

6

8

9

3

2

92

Περαιτέρω, και κατά το έτος 2019, εξακολουθούν να λειτουργούν οι τέσσερεις (4)
συνδρομητικές πλατφόρμες (pay-tv) οι οποίες στο σύνολό τους ανήκουν σε
εταιρείες τηλεπικοινωνίων. Οι δύο (2), NOVA και COSMOTE παρέχουν υπηρεσίες
τόσο μέσω δορυφόρου όσο και μέσω IPTV, ενώ δύο (2) πάροχοι περιεχομένου,
Vodafone και WIND, παρέχουν υπηρεσίες μέσω IPTV. Τέλος στην Ελληνική
Επικράτεια συνεχίζουν να εκπέμπουν μέσω διαδικτύου τηλεοπτικό πρόγραμμα
πλατφόρμες όπως Netflix, Amazon, κ.λ.π..

Σημειώνεται ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια, η συνδρομητική τηλεόραση έχει αυξήσει
τη διείσδυσή της στο κοινό κυρίως μέσα από προσφορές πακέτων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το TV Yearbook της Nielsen, η συνδρομητική τηλεόραση εκτιμάται ότι
υπερέβη το 1 εκ. συνδρομές και ο μέσος χρόνος τηλεθέασης ανέρχεται σε 4,5 ώρες
περίπου. Παρά ταύτα η τηλεθέαση των παρόχων προγράμματος ελεύθερης λήψης
παραμένει σταθερή, ήδη από το έτος 2000.

(34)

Παρατίθεται σχετικός Πίνακας.

Συνδρομές (1000)

(35)

4.1.1. Συναλλαγές επί μετοχών ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών Εθνικής
Εμβέλειας 2017 - 2019

Η συνολική αξία των συναλλαγών με αντικείμενο μετοχές των τηλεοπτικών
σταθμών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού περιεχομένου κατά το χρονικό διάστημα
2017-2019 ανήλθε σε 225 εκ. ευρώ.
Ειδικότερα, στη διάρκεια της χρήσης 01/01-31/12/2017 πραγματοποιήθηκαν,
ενόψει της πρώτης Προκήρυξης του ΕΣΡ για τη χορήγηση αδειών υπό τις διατάξεις
του Ν. 4339/2015, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από όλους τους τότε
υποψηφίους, πλην του ALPHA, συνολικής αξίας 85,08 εκ. ευρώ.
Στη χρήση 2018, ενισχύθηκαν κεφαλαιακά τρεις σταθμοί εθνικής εμβέλειας, το
συνολικό ποσό των αυξήσεων ήταν κατά 21,3 εκ. ευρώ μικρότερο από τις
αντίστοιχες πράξεις της προηγούμενης χρήσης και έφτασε τα 63,8 εκ. ευρώ.
Σε αύξηση κεφαλαίου, κατά το 2019, προχώρησαν τέσσερις από τους έξι
ενημερωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας συγκεντρώνοντας, από τους
υφιστάμενους μετόχους, ποσά που ανήλθαν συνολικά σε 76,16 εκ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τη μετοχική σύνθεση, η μόνη μεταβολή στο προαναφερόμενο
διάστημα καταγράφηκε στο ΟPEN, με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του
φορέα του Τ/Ο σταθμού από την ALPHA HORIZON MEDIA LTD στην υφιστάμενη
μοναδική μέτοχο εταιρία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD αντί ποσού 12,47 εκ.
ευρώ.
Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα συγκεντρωτικά στοιχεία των
αντίστοιχων πράξεων.
Ποσά σε € χιλ.

ΣΚΑΪ

STAR

ALPHA

ANTENNA

OPEN

MEGA

Ημερομηνία Γ.Σ.

21/3/2017

30/6/2017

---

13/12/2017

22/12/2017

19/6/2017

Νέα Κεφάλαια

3,120.89

3,516.93

---

39,999.96

8,000.00

2,000.00

Ημερομηνία Γ.Σ.

---

22/12/2017

---

---

---

4/8/2017

Νέα Κεφάλαια
ΑΜΚ - 2018 (€ 63,765.45)

---

6,990.32

---

---

---

21,450.00

Ημερομηνία Γ.Σ.

---

26/10/2018

---

20/12/2018

24/8/2018

---

Νέα Κεφάλαια

---

17,044.45

---

37,701.00

9,020.00

---

Ημερομηνία Γ.Σ.

---

8/11/2019

15/3/2019

23/12/2019

15/5/2019

---

Νέα Κεφάλαια

---

7,704.00

19,840.64

14,994.00

18,000.00

---

Ημερομηνία Γ.Σ.

---

---

---

---

15/10/2019

---

Νέα Κεφάλαια
Σύνολο νέων κεφαλαίων 2017-19
(€ 225,01)

---

---

---

---

15,624.00

---

3,120.89

35,255.69

19,840.64

92,694.96

50,644.00

23,450.00

ΑΜΚ - 2017 (€ 85,078.10)

ΑΜΚ - 2019 (€ 76,162.64)

(36)

Στο Παράρτημα 2 διαλαμβάνονται αναλυτικά αποτελέσματα ισολογισμών των έξι
(6) ως άνω τηλεοπτικών παρόχων για τα έτη 2016 – 2018.

4.2. Ραδιοφωνικοί Σταθμοί - Πάροχοι ραδιοφωνικού προγράμματος

Το ραδιόφωνο παραμένει μέχρι σήμερα μια σημαντική πηγή πληροφόρησης και
ψυχαγωγίας για τους Έλληνες, οι οποίοι ακούν ραδιόφωνο περίπου 4 ώρες την
ημέρα (ΑΕΜΑΡ - 2019).
Στο μητρώο ραδιοφώνων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
περιλαμβάνονται εννιακόσιοι ένας (901) ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που
λειτουργούσαν στις 31.12.2019.
Η συντριπτική πλειοψηφία λειτουργεί στη ζώνη των συχνοτήτων FM, ενώ οι
περισσότεροι από αυτούς είναι ιδιωτικοί και εκπέμπουν σε έναν από τους 52
νομούς της Χώρας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο το κρατικό ραδιόφωνο έχει
άδεια εθνικής εμβέλειας.
Kατά το έτος 2018 διεκόπη η λειτουργία δύο (2) ραδιοφωνικών σταθμών στην
Αττική . Επίσης διεκόπη η λειτουργία δύο (2) ραδιοφωνικών σταθμών στη Χίο, τριών
(3) στην Αιτωλοακαρνανία. τεσσάρων (4) στην Ξάνθη, δύο (2) στην Κοζάνη, ενός (1)
στην Εύβοια, ενός (1) στη Φλώρινα και ενός (1) στον Έβρο.
Κατά το έτος 2019 διεκόπη η λειτουργία ενός (1) ραδιοφωνικού σταθμού στην
Αθήνα, δύο (2) ραδιοφωνικών σταθμών στην Αιτωλοακαρνανία, δύο (2) στη Λάρισα,
ενός (1) στην Ηλεία, ενός στη Λέσβο, ενός (1) στα Δωδεκάνησα και ενός (1) στη
Κοζάνη.
Όσον αφορά το δημόσιο ραδιόφωνο, σήμερα λειτουργούν οκτώ (8) ραδιοφωνικοί
σταθμοί: Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο Πρόγραμμα, Kosmos 93.6, η Φωνή της Ελλάδος,
ERA Sports, ΕΡΤ3 95.8fm, και ΕΡΤ3 102, οι οποίοι μεταδίδουν το προγράμμά τους σε
όλη την Επικράτεια και 18 περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.
Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν το
πρόγραμμα τους και μέσω διαδικτύου.
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ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ Ρ/Σ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΙΣ 31/12/2019

13

24

14

4

29

12

7

7
8

52

27

9
22
16
29
4

11
29

16

4

13
24
11

7
17

6
27

3
22
4
7

1
4

10

23
4

12
26

40

43

6
14

25
20

15

18
16
33

27
20
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45

12

Ακολουθεί συγκριτικός Πίνακας των Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών σε
όλη την επικράτεια από το 2014 έως το 2019.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα δεδομένα του Ε.Σ.Ρ. είναι ότι με
βάση τη φυσιογνωμία του προγράμματος οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην
πλειοψηφία τους, σχεδόν στο 70%, έχουν επιλέξει να εκπέμπουν μη ενημερωτικό
πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ομαδοποίηση που έγινε στα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., βάσει της νομικής
μορφής των φορέων των ραδιοφωνικών σταθμών, προκύπτει ότι πάνω από το 50%
αυτών έχουν την μορφή της ατομικής επιχείρησης. Ακολουθεί διαγραμματική
ανάλυση:
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ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ρ/Φ (%) 2018-2019

Στο Παράρτημα 3 διαλαμβάνεται «ανάλυση μεταβολών στο κεφάλαιο και την μετοχική σύνθεση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών»
για τις χρήσεις 2018 και 2019.
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5Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 – 2019
Ι. Αδειοδότηση παρόχων εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού περιεχομένου
Ι.1. Προκήρυξη 1/2017
Το έτος 2018 ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση από το Ε.Σ.Ρ. πέντε παρόχων εθνικής
εμβέλειας ενημερωτικού περιεχομένου, βάσει της Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ. 1/2017
«Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.».
Είχε προηγηθεί ο ορισμός του αριθμού των παρόχων σε επτά (7) και η τιμή πρώτης
προσφοράς στα 35.000.000 ευρώ.
Κατόπιν ενδελεχούς νομικού και οικονομικού ελέγχου των κατατεθέντων φακέλων,
το Ε.Σ.Ρ. ανακήρυξε, με την 61/2018 Απόφαση της Ολομελείας τους «προσωρινώς
προεπιλεγέντες» υποψηφίους παρόχους.
Στην συνέχεια, με τις 63/2018 και 65/2018 Αποφάσεις ανακηρύχθηκαν «οριστικοί
προεπιλεγέντες» πέντε (5) από τους έξι (6) υποψηφίους παρόχους. Οι πέντε (5)
αυτοί πάροχοι ανακηρύχθηκαν «προσωρινοί δικαιούχοι» αδειών με τίμημα την
προαναφερθείσα «τιμή εκκίνησης» καταβλητέο σε δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις.
Ζητήθηκε ύστερα ενημέρωση του Συμβουλίου από κάθε «προσωρινό δικαιούχο»
για την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που επρόκειτο
να χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της πρώτης από τις δόσεις του τιμήματος της
αδείας. Οι απαντήσεις και τα συναφή στοιχεία τέθηκαν υπόψιν της Αρχής για την
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,
προκειμένου αυτή να παράσχει την απαιτούμενη κατά νόμον τεχνική συνδρομή της
για τον σχετικό έλεγχο, πράγμα που έγινε.
Ακολούθησε η έκδοση της 101/2018 Απόφασης του Ε.Σ.Ρ., με την οποία οι πέντε
οριστικώς προεπιλεγέντες υποψήφιοι ανακηρύχθηκαν οριστικοί δικαιούχοι αδείας
παρόχου εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου υπό τον όρο της εμπρόθεσμης
καταβολής από αυτούς της πρώτης δόσης του τιμήματος.
Όλοι οι ανακηρυχθέντες οριστικοί δικαιούχοι κατέβαλαν εμπροθέσμως την πρώτη
δόση του τιμήματος της αδείας και κατέθεσαν στη συνέχεια στο Ε.Σ.Ρ. αντίγραφα
των σχετικών παραστατικών. Ακολούθησε η έκδοση των 104/2018 έως και
108/2018 Αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ., με τις οποίες χορηγήθηκαν οι άδειες στους
οριστικούς δικαιούχους τους.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χρειάσθηκαν (και
πραγματοποιήθηκαν):
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α) Πολυάριθμες ατομικές και συλλογικές δράσεις του προσωπικού εντός και εκτός
του νομίμου ωραρίου εργασίας του, καθώς η εργασία κατ’ οίκον, και ιδίως: η
σύνταξη σχεδίου προκήρυξης, η σύνταξη σχεδίων εισηγήσεων για νομοτεχνικές
βελτιώσεις, η σύνταξη αναλυτικών οδηγιών και σχεδίων εγγράφων για την
συμπλήρωση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους των
ενδιαφερομένων, η παρουσίαση των οδηγιών αυτών και η προφορική επεξήγησή
τους στους ενδιαφερόμενους στο χώρο του Ε.Σ.Ρ. και η συνεργασία με άλλες
(συναρμόδιες) κρατικές Αρχές.
β). Πολυάριθμες συνεδριάσεις της Ολομελείας και η έκδοση προκαταρτικών
αποφάσεων επί όλων των συναφών θεμάτων.
γ). Η έγγραφη απάντηση σε πλήθος ερωτημάτων που οι ενδιαφερόμενοι
απηύθυναν προς το Συμβούλιο σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Υπεβλήθησαν
εβδομήντα δύο (72) ερωτήματα και δόθηκαν (αναρτήθηκαν στον οικείο ιστότοπο)
ισάριθμες απαντήσεις.
Εντός του έτους 2018 εκδόθηκαν επίσης οι αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως που είχαν ασκηθεί κατά της Προκήρυξης
και άλλων Πράξεων της αδειοδοτικής διαδικασίας (βλέπε 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ υπό IV).
Ι.2. Προκήρυξη 1/2019.
Την 28.02.2019 εκδηλώθηκε νομίμως ενδιαφέρον από πάροχο τηλεοπτικού
περιεχομένου για την χορήγηση αδείας. Με βάση την σχετική νομοθεσία εκδόθηκε
η Προκήρυξη 1/2019 «Δημοπρασία για τη χορήγηση δύο (2) αδειών παρόχων
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου».
Τηρήθηκε εξ υπαρχής όλη η προαναφερθείσα διαδικασία η οποία και
ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2019 και οδήγησε στην χορήγηση μίας ακόμη (της
έκτης) αδείας με τους αυτούς ως άνω όρους.
Εκδόθηκαν σχετικώς:
α) Οι υπ’ αριθμ. 115/2019 και 117/2019 αποφάσεις της Ολομελείας με τις οποίες η
(μοναδική) αιτούσα εταιρεία ανακηρύχθηκε, αντιστοίχως, προσωρινώς και
οριστικώς προεπιλεγείσα υποψήφια πάροχος περιεχομένου.
β) Η υπ’ αριθμ. 135/2019 απόφαση με την οποία η ως άνω αιτούσα ανακηρύχθηκε
οριστική δικαιούχος αδείας.
γ) Η υπ’ αριθμ. 157/2019 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε στην δικαιούχο
εταιρία η σχετική άδεια (αφού είχε καταβάλει την πρώτη δόση του τιμήματος).
ΙΙ. Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ.
Κατά τα έτη 2018 και 2019 εισήχθησαν (πρωτοκολλήθηκαν) αντιστοίχως , 5.416 και
4.549 έγγραφα, τα πλείστα δε εξ αυτών περιείχαν αιτήματα ή καταγγελίες. Με βάση
αιτήματα ή καταγγελίες ή και αυτεπαγγέλτως σχηματίζονται διοικητικοί φάκελοι,
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ένας δε αριθμός εξ’ αυτών εισάγεται για λήψη αποφάσεων στην Ολομέλεια, ύστερα
από τήρηση νόμιμων διαδικασιών (και συνήθως, ύστερα από κλήση και ακρόαση
των εγκαλούμενων φορέων).

ΙΙ.1. Ενδεικτική Θεματολογία
Α. Κατά το 2018 το Συμβούλιο εξέδωσε εκατό εξήντα επτά (167) αποφάσεις.
Πενήντα πέντε (55) αφορούσαν τηλεοπτικούς σταθμούς και εκατόν δώδεκα (112)
ραδιοφωνικούς.
Η θεματολογία των εκατόν εξήντα επτά (167) αποφάσεων κατά τηλεοπτικό και
ραδιοφωνικό σταθμό παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
Πίνακας 1. Αποφάσεις κατά θέμα / παραβίαση 2018
ΘΕΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
-

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
1

1

ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

2

1

3

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

-

42

42

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

2

-

2

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

1

-

1

12

7

19

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3

4

7

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

17

18

27

27

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Ε.Σ.Ρ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

1

-

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΥΞΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

2

10

12

3

-

3

3

-

3

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

1

-

1

ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

3

-

3

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΣΕ ΖΩΝΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1

-

1

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

-

1

1

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΒΙΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΝΕΚΡΟΥ

3

1

4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

3

-

3

ΣΥΓΚΕΚΑΛΛΥΜΕΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3

-

3

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

-

1

1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

2

-

2

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

-

1
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ΣΥΝΟΛΑ

55

112

167

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.

Οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν ένα θέμα ή μία συγκεκριμένη παράβαση της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, υπάρχουν όμως αποφάσεις που αφορούν
ταυτόχρονα δύο, τρία ως και τέσσερα θέματα ή παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής
νομοθεσίας2.
Το συνολικό ποσό των επιβληθέντων κατά το έτος 2018 προστίμων ήταν 741.000
ευρώ, από τα οποία 735.000 ευρώ αφορούσαν τηλεοπτικούς σταθμούς και 6.000
ευρώ αφορούσαν ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Β. Κατά το 2019 το Συμβούλιο εξέδωσε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) αποφάσεις.
Ενενήντα έξι (96) αφορούσαν τηλεοπτικούς σταθμούς και ενενήντα δύο (92)
ραδιοφωνικούς.
Η θεματολογία των εκατόν ογδόντα οκτώ (188) αποφάσεων κατά τηλεοπτικό και
ραδιοφωνικό σταθμό παρατίθεται ενδεικτικώς στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤA ΘΕΜΑ/ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2019
ΘΕΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
4

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

-

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

-

4

5

5

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

1

2

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

-

1

1

1

2

15

17

10

13

23

2

2

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

-

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Ε.Σ.Ρ.
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

-

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

5

-

5

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

7

8

15

16

16

4

15

19

7

-

7

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΥΞΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

-

2

Οι περιπτώσεις του δευτέρου, τρίτου, τέταρτου κ.λ.π. θέματος δεν καλύπτονται από τον Πίνακα 1,
γιατί η κάθε απόφαση μετράται μία φορά.
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ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΗΣ
ΕΚΦΟΡΑ ΛΟΓΟΥ

-

1

1

ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6

3

9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1

1

2

3

-

3

1

-

1

5

-

5

ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

1

-

1

ΠΛΑΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

1

-

1

ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

2

-

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ-ΕΛΛΕΙΨΗ

1

-

1

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ,
ΜΝΗΜΗΣ ΝΕΚΡΟΥ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

3

1

4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

1

2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

-

1

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

3

-

3

ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ

5

-

5

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

-

1

12

1

13

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

7

7

14

ΧΟΡΗΓΙΑ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ

1

1

2

96

92

188

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.

Το συνολικό ποσό των επιβληθέντων προστίμων του έτους 2019 ανέρχεται στα
2.218.000 ευρώ, από τα οποία τα 2.145.000 ευρώ έχουν επιβληθεί σε τηλεοπτικούς
σταθμούς και τα 73.000 ευρώ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

III. Έκδοση Συστάσεων.
α) Σύσταση (μη κυρωτική) 1/17.7.2018.
Θέμα: «Η πρακτική ορισμένων σταθμών να απαλείφουν το οπτικό ή ηχητικό μέσο
επισήμανσης που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των διαφημιστικών
μηνυμάτων από το λοιπό τηλεοπτικό πρόγραμμα»
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Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απηύθυνε προς τους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης μη κυρωτική σύσταση για
τον τρόπο παρουσίασης των διαφημιστικών μηνυμάτων και τη συμμόρφωσή τους
στο γράμμα και το πνεύμα του νόμου κατά την μετάδοση των τηλεοπτικών
διαφημίσεων, καθώς και των μεμονωμένων μηνυμάτων τηλεπώλησης. Σύμφωνα με
το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010, «η τηλεοπτική διαφήμιση και η
τηλεπώληση πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και σαφώς διακριτές από το
συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και
χωρικών μέσων, με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών».
β) Σύσταση (μη κυρωτική) 2/25.7.2018.
Θέμα: «Ο τρόπος παρουσίασης περιπτώσεων αυτοκτονίας προσώπων από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απηύθυνε προς τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς φορείς τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρούνται κατά
την παρουσίαση περιπτώσεων αυτοκτονίας.

IV.Έκδοση Υποδείξεων.
Υπόδειξη 1/25.07.2018 για τα «Κοινωνικά μηνύματα».
Με βάση το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α΄/161/19.07.2007) το οποίο
έχει ως εξής: «…οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν
μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας
καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά
ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν
γένει τις εθνικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές
λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση
της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.» και με αφορμή τη νέα Κ.Υ.Α. Α.Π.
1686/1/1.6.2018 (ΦΕΚ Β΄/2037/5.6.2018) του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Δωρεάν
μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς» καθώς και τη μεγάλη αύξηση του αριθμού αιτήσεων
που υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. για τη δωρεάν (άνευ ανταλλάγματος) μετάδοση
μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και με σκοπό την εφαρμογή ενιαίας
διαδικασίας και κοινών προϋποθέσεων έγκρισης των αιτήσεων αυτών το Ε.Σ.Ρ.
προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 1/25.07.2018 Υπόδειξης.

V.Σήμανση.
Δημοσίευση της νέας Υπουργικής Απόφασης 106/2019 (ΦΕΚ Β’ 2300/12.6.2019) για
την κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων με οπτικά και ηχητικά
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σύμβολα ηλικιακής καταλληλότητας και προσδιορισμού του περιεχομένου των
προγραμμάτων (βλέπε ανωτέρω 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ υπό ΙΙΙ).
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6Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
I. Διεθνείς συνεργασίες
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι μέλος τεσσάρων ευρωπαϊκών φορέων:
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών (European Platform of Regulatory
Authorities – EPRA) της Oμάδας Ευρωπαϊκών Αρχών για Οπτικοακουστικά Μέσα
(European Regulators Group of Audiovisual Media - ERGA), του Δικτύου
Ρυθμιστικών Αρχών των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων της Μεσογείου (MNRA) και
του Φόρουμ Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης των παρευξείνιων χωρών
(Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum – BRAF).
Από το 2018 το Ε.Σ.Ρ., συμμετέχει εκ νέου, μετά από διακοπή ενός έτους για
οικονομικούς λόγους, στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Οπτικοακουστικά
Μέσα (EUROPEAΝ AUDIOVISUAL OBSERVATORY). Η συμμετοχή αυτή κατέστη
δυνατή χάρη στην πρωτοβουλία και επιμονή του εκλιπόντος αντιπροέδρου του
Ε.Σ.Ρ., Ροδόλφου Μορώνη ο οποίος είχε εκτιμήσει ως σπουδαία την πληροφόρηση
που η χώρα λαμβάνει από τον εν λόγω φορέα σε σχέση με την αγορά των
οπτικοακουστικών υπηρεσιών στην Ευρώπη αλλά και για νομικά ζητήματα που
συνδέονται με την λειτουργία της.

I.1. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών (EPRA)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών (European Platform of Regulatory
Authorities) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1995 και σε αυτή μετέχουν όλες οι χώρες της
Ευρώπης (52 μέλη). 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.
Α. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - 47η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ THΣ EPRA
H 47η συνάντηση της EPRA πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο 23-25 Μαΐου
2018 και συμμετείχε σε αυτήν ο Πρόεδρος και η ειδική επιστήμονας - νομικός
Πέρσα Λαμπροπούλου.
Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας είχε θέμα την Δημόσια Τηλεόραση και το
δημοσίου ενδιαφέροντος περιεχομένου. Προήδρευσε σε αυτήν ο Αντιπρόεδρος της
EPRA, Oliver Gerber.
Κατά την συνεδρίαση διατυπώθηκε η θέση ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, η
δημόσια τηλεόραση απολαμβάνει της προτιμήσεως του κοινού, παρά το γεγονός ότι
η τεχνολογία έχει στρέψει τους καταναλωτές και ιδίως τις νεότερες γενεές σε νέους
τρόπους κατανάλωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Σημειώθηκε, ωστόσο, ότι η
πορεία της δημόσιας τηλεόρασης δεν είναι ανέφελη. Η θέση της αμφισβητείται
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λόγω της πληθώρας των μέσων που είναι διαθέσιμα και των τρόπων με τους
οποίους παρέχεται το περιεχόμενο. Επισημάνθηκε επίσης, ότι, σε ορισμένα κράτη,
πολιτικά και οικονομικά ζητήματα επηρεάζουν την εικόνα της καθώς αμφισβητείται
η αντικειμενικότητά της η/και η αξία του περιεχομένου που παράγει σε σχέση με το
κόστος.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τρεις παράλληλες συνεδριάσεις με θέμα:
1. Εμπορικές Ανακοινώσεις 2: Καταγράφοντας τις αλλαγές,
2. Πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ποικιλία στα Μέσα: Εστιάζοντας στο φύλο,
3. Νέες προκλήσεις σε σχέση με την Ιδιωτικότητα.
Ο Πρόεδρος παρακολούθησε την τρίτη συνεδρίαση και η Πέρσα Λαμπροπούλου την
πρώτη.
Η δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας είχε θέμα : Πολιτική Επικοινωνία και
Κοινωνικά Δίκτυα: Πρόσφατες μελέτες και πρωτοβουλίες. Στην συνεδρίαση
προήδρευσε η δεύτερη αντιπρόεδρος της EPRA Helena Mandic. Στην συνεδρίαση
αυτή παρουσιάστηκαν ευρήματα έρευνας σχετικά με το πώς πολιτικά κόμματα και
ρεύματα χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά δίκτυα για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα
εκλογών και δημοψηφισμάτων. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ντάμιαν Ταμπίνι,
αναπληρωτής καθηγητής και ερευνητής στο Τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας του
London School of Economics, o οποίος αναφέρθηκε στα ζητήματα της στοχευμένης
προπαγάνδας, στα ευρήματα της σχετικής μελέτης σκοπιμότητας της Committee of
experts on Media Pluralism and Transparency of Media Ownership (MSI-MED),
αναφέρθηκε στο ζήτημα της Cambridge Analytica και στην έρευνα και την
συνεργασία με το WHO TARGETS ME. Εν συνεχεία εκπρόσωποι τριών Αρχων
παρουσίασαν πρωτοβουλίες που είχαν πάρει επ’ αφορμή εκλογικών αναμετρήσεων
και δημοψηφισμάτων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται
στη χώρα τους.
Β. ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - 48η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EPRA
Η 48η συνάντηση της EPRA πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 1215 Οκτωβρίου 2018. Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχαν ο Πρόεδρος,
Αθανάσιος Κουτρομάνος και οι ειδικοί επιστήμονες – νομικοί Γεώργιος
Αναγνωσταράς και Πέρσα Λαμπροπούλου.
Το θέμα της πρώτης συνεδρίασης της Ολομέλειας ήταν «Η Δημόσια Τηλεόραση και
το περιεχόμενου δημοσίου ενδιαφέροντος στην ψηφιακή εποχή». Στην συνεδρίαση
προήδρευσε ο Oliver Gerber μέλος του ΔΣ της EPRA και στο Πάνελ συμμετείχαν οι
KEVIN BAKHURST, AURELIA LEVA DRUVIET ,GERDA VAN HEKSEN, MARI VENSAND.
Συζητήθηκε ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και η
αμφισβήτηση με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι φορείς σε πολλά ευρωπαϊκά
κράτη καθώς και οι προσπάθειες «εκμοντερνισμού» που γίνονται σε πολλά κράτη
με στόχο την προσέλκυση νεότερου κοινού. Εξετάστηκε, επίσης, κατά πόσο η
ιδιωτική τηλεόραση μπορεί να καλύψει τους σκοπούς της δημόσιας τηλεόρασης και
σε ποιο βαθμό, το κόστος και οι τρόποι χρηματοδότησης της δημόσιας τηλεόρασης
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καθώς και ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών στην εποπτεία της δημόσιας
τηλεόρασης.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τρεις παράλληλες συνεδριάσεις με θέμα:
1. Εμπορικές Ανακοινώσεις 2.0 : Ο ρόλος των Αρχών
2. Απόκτηση μεγαλύτερης ποικιλομορφίας στα Μέσα
3. Έμφαση στην Οδηγία: Τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ Αρχών εντός και
εκτός της ΕΕ
Τις εργασίες της πρώτης Ομάδας Εργασίας παρακολούθησε ο ειδικός επιστήμονας –
νομικός Γιώργος Αναγνωσταράς ενώ το τρίτο παρακολούθησε ο Πρόεδρος,
Αθανάσιος Κουτρομάνος και η ειδική επιστήμονας - νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου.
Το θέμα της δεύτερης συνεδρίασης της Ολομέλειας αφορούσε την Πολιτική
Επικοινωνία και τις προκλήσεις που συνεπάγεται για τις Αρχές οι αυξανόμενη χρήση
των Κοινωνικών Δικτύων για ενημέρωση. Στο πάνελ συμμετείχαν οι : Oli Bird,
Frederic Bokobza, Elfa Gylfadottir και Johanna Felt. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης οι συμμετέχοντες στο πάνελ παρουσίασαν τις δράσεις των ομάδων
εργασίας του ERGA. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών στο
αντικείμενο της συνεδρίασης.
Γ. ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ - 49η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EPRA
Η 49η συνάντηση της EPRA πραγματοποιήθηκε στο Σαράγιεβο (Βοσνία - Ερζεγοβίνη)
29-31 Μάϊου 2019. Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχαν ο Πρόεδρος,
Αθανάσιος Κουτρομάνος, οι ειδικοί επιστήμονες – νομικοί Γεώργιος Αναγνωσταράς
και Πέρσα Λαμπροπούλου και ο διοικητικός υπάλληλος Γεώργιος Καραηλίας.
Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας είχε θέμα «Η προστασία των ανηλίκων στον
διαδικτυακό κόσμο» με έμφαση στις βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε αυτούς.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας
που είχε διενεργήσει η αγγλική Αρχή (OFCOM) από την Maria Donde. Σύμφωνα με
την ομιλήτρια οι Αρχές πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν το γεγονός ότι οι ανήλικοι
καταναλώνουν περιεχόμενο και επικοινωνούν κυρίως μέσω του διαδικτύου και
κατά συνέπεια οφείλουν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε αυτό το περιεχόμενο
και να προσπαθήσουν να το ρυθμίσουν με τα σωστά εργαλεία. Βασικός ομιλητής
στην συνεδρίαση αυτή ήταν ο Καθ. Brian O Neil Technological University Dublin.
Ακολούθησε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι LUBOS KUKLIS (ERGA CHAIR),
RICHARD WRONKA (OFCOM), ROGER LOPPACHER (CAC).
Ακολούθησαν τρεις παράλληλες συνεδριάσεις Ομάδων Εργασίας με θέμα α)
Παιδεία για τα Μέσα ( MEDIA LITERACY), β) Τα ευρωπαϊκά έργα και προώθηση
αυτών: Συζήτηση περί ορισμών και μεθοδολογίας και γ) Η πρόληψη του
μισαλλόδοξου λόγου.
Η δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας είχε αντικείμενο τα «Τα δικαιώματα σε
αθλητικά γεγονότα». Στην σχετική συζήτηση συμμετείχαν οι Elias Gallego Garcia
(Mediapro), Roland Befin (Komm Austria), Oliver Quast (EBU). Κατά την διάρκεια της
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συζήτησης οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην προστιθέμενη αξία που δίνει σε
ένα κανάλι η απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων.
Δ. ΑΘΗΝΑ - 50η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EPRA
To Ε.Σ.Ρ. φιλοξένησε στην Αθήνα (23 – 25 Οκτωβρίου 2019) την 50η συνάντηση των
μελών της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τη Ραδιοτηλεόραση
(European Platform of Regulatory Authorities EPRA). Στην κλειστή συνάντηση
συμμετείχαν 160 περίπου άτομα, εκπρόσωποι 50 ρυθμιστικών αρχών και
παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το European Regulators Group (ERGA),
το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο
(European Audiovisual Observatory).
Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας είχε θέμα «Η προστασία των ανηλίκων στον
διαδικτυακό κόσμο: εργαλεία περιορισμού της πρόσβασης. Κεντρική ομιλήτρια
ήταν η καθηγήτρια Eva Lievens (Law Faculty, Ghent University). Ακολούθησε
συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι Elanor Mc Combe (ICO) και Pascale RaulinSerrier (CNIL). Η συζήτηση αφορούσε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
αρμόδιες, για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, ρυθμιστικές Αρχές σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων και την
υπ’ αυτών κατανάλωση περιεχομένου στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
Ακολούθησαν τρεις παράλληλες συνεδριάσεις Ομάδων Εργασίας με θέματα: α)
Παιδεία για τα Μέσα (MEDIA LITERACY), β) Τα ευρωπαϊκά έργα και προώθηση
αυτών: Ανταλλαγή καλών πρακτικών και γ) Ενημέρωση σε θέματα
προσβασιμότητας στις γραμμικές και μη υπηρεσίες.
Η δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας είχε θέμα: “Τεχνητή νοημοσύνη και
Νοημοσύνη Μηχανών». Βασικός ομιλητής ήταν ο Tims Ensor (Cambridge
Consultants). Ακολούθησε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι Sebastian Lecou
(CSA FR), Niamh McCole (RTE). H συζήτησε αφορούσε την χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης ως αιτίας περιορισμού του οπτικοακουστικού περιεχομένου που
λαμβάνει ο καταναλωτής βάσει αυτoματοποιημένων προεπιλογών.
Στο πλαίσιο της συνάντησης το Ε.Σ.Ρ. παρέθεσε στους συμμετέχοντες δύο δείπνα:
την 23/10 στο Μέγαρο Μουσικής και την 24/10 στο εστιατόριο του Μουσείου της
Ακρόπολης. Το δείπνο στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης τίμησαν με την
παρουσία τους ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Στέλιος Πέτσας και ο
Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Γιάννης Μαστρογεωργίου. Στο
σύντομο χαιρετισμό του, ο Υπουργός επισήμανε τις προκλήσεις που καλούνται να
χειρισθούν σήμερα οι ρυθμιστικές Αρχές και αναγνώρισε το σύνθετο ρόλο που το
Ε.Σ.Ρ. έχει να επιτελέσει.
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, τόνισε την αξία και την
αναγκαιότητα της θεσμικής συνεργασίας των Εθνών και αναφέρθηκε στην ΕPRA ως
λαμπρό παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας.
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I.2. Συμμετοχή στην Ομάδα Ευρωπαϊκών Αρχών για Οπτικοακουστικά Μέσα
(ERGA)
Η Ομάδα Ευρωπαϊκών Αρχών για Οπτικοακουστικά Μέσα (ERGA) συστήθηκε με
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου του 2014, σύμφωνα με το
άρθρο 30 της Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (Οδηγία 13/2013/ΕΕ),
αποτελείται από τις Ανεξάρτητές Αρχές για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες των
κρατών μελών της ΕΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός
του ERGA είναι να συμβουλεύει και να βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο
της, να διασφαλίσει την εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας στο νέο συγκλίνον
περιβάλλον των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και να διευκολύνει την συνεργασία
μεταξύ των Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών
πρακτικών.
Το 2018 είχαν δημιουργηθεί οι ακόλουθες ομάδες εργασίας στο ERGA:
Subgroup 1 – Internal and External Plurality Deliverable: Το οποίο ασχολήθηκε με
ζητήματα εσωτερικού πλουραλισμού των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε
επίσης workshop και ολοκληρώθηκε μελέτη η οποία παρουσιάστηκε στη Ολομέλεια
του Νοεμβρίου 2018 υπό τον τίτλο «Internal Media Plurality in Audiovisual Media
Services in the EU: Tools & Practices». Στην Ομάδα αυτή συμμετείχε ο ειδικός
επιστήμονας - νομικός Αλέξανδρος Οικονόμου.
Subgroup 2 – Exchange of Experiences and Best Practices Oral report on the
activities of ERGA Academy and the European Digital Toolkit. Αντικείμενο εργασίας
της συγκεκριμένης ομάδας που πλέον αποτελεί μόνιμη επιτροπή του ERGA είναι
αφενός μεν η ανάπτυξη βάσης δεδομένων όπου οι Αρχές θα αναρτούν αρχεία στο
πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών, αφετέρου η σύνδεση του
ERGA με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για την ενημέρωση των μελών σε ζητήματα
αιχμής. Στην Ομάδα αυτή συμμετείχε ο ειδικός επιστήμονας -ηλεκτρολόγος –
μηχανολόγος, Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Subgroup 3 – The extension of the material scope of the AVMSD Deliverable: Paper
to contribute to the consistent implementation of the revised AVMSD. Η εν λόγω
Ομάδα είχε διαιρεθεί περαιτέρω σε τρεις υπο-ομάδες που εργάστηκαν σε
αντίστοιχες θεματικές ενότητες της οδηγίας και συγκεκριμένα :
•

Taskforce 1 on the enforcement of relevant rules in the online environment
regarding audiovisual media services and video sharing platforms. Η υποομάδα
αυτή ασχολήθηκε με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την επέκταση του
ρυθμιστικού πεδίου της Οδηγίας στις Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βίντεο και τα
Κοινωνικά Δίκτυα και την πρόσφατη Ευρωπαϊκή νομολογία. Στην υποομάδα
αυτή συμμετείχε η ειδική επιστήμονας- νομικός, Χάρις Τσίγκου.

•

Taskforce 2 on the promotion of European works. Η υποομάδα αυτή
ασχολήθηκε με τις νέες διατάξεις της οδηγίας για την προώθηση των
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Ευρωπαϊκών παραγωγών καθώς και ζητήματα συνεργασίας των Αρχών που
ανακύπτουν σε σχέση με τις διατάξεις για τις κατά παραγγελία υπηρεσίες. Στην
υπό ομάδα αυτή συμμετείχαν οι ειδικοί επιστήμονες – νομικοί Πάρη
Καρατζόγλου και Ολγα Γαρουφαλιά.
•

Taskforce 3 on territorial jurisdiction / ERGA’s role (chaired by CSA) will aim at
identifying common principles of cooperation in the framework of the new
Directive. Η υποομάδα αυτή ασχολήθηκε με την εξέταση πιθανών τρόπων
συνεργασίας μεταξύ των Αρχών σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών, την
εφαρμογή των διατάξεων για την διαπίστωση της αρμοδιότητας αλλά και την
αντιμετώπιση περιπτώσεων εκμετάλλευσης της αρχής του Κράτους Προέλευσης
για την παράκαμψη αυστηρότερων διατάξεων, που ισχύουν στο κράτος
εγκατάστασης σε σχέση με το κράτος όπου στοχεύουν οι υπηρεσίες του
παρόχου των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Στην υποομάδα αυτή συμμετείχε η
ειδική επιστήμονας – νομικός Δώρα Παπαδάκη.

Subgroup 4 – Self- and Co-Regulation Oral report on the activities & Deliverable: A
Framework for Effective Co-regulation of Video Sharing Platforms. Η ομάδα αυτή
συνέχισε το έργο που είχε ξεκινήσει το 2017, και μελέτησε σε βάθος ορισμένα από
τα σχήματα συρρύθμισης και αυτορρύθμισης που είχε καταγράψει το 2017
προκειμένου να προτείνει μια σειρά από αρχές που μπορούν να λαμβάνουν υπόψη
οι Ρυθμιστικές Αρχές όταν σχεδιάζουν σχήματα συρρύθμισης με αντικείμενο την
εξέταση της καταλληλότητας των μέτρων που λαμβάνουν οι Πλατφόρμες
Διαμοιρασμού Αρχείων σύμφωνα με το άρθρο 28β της Οδηγίας. Στην ομάδα αυτή
συμμετείχε η ειδική επιστήμονας – νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου.
Εντός του 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του Contact Network,
δηλαδή του οργάνου που δημιουργήθηκε για την προετοιμασία και τον συντονισμό
των συναντήσεων της Ολομέλειας. Η πρώτη έλαβε χώρα την 22.02.2018 και είχε ως
θέμα το αντικείμενο εργασίας (Terms of Reference) των Ομάδων Εργασίας του 2018
και η δεύτερη την 02.10.2018 και είχε ως αντικείμενο συζήτησης τα παραδοτέα των
εν λόγω ομάδων εργασίας. Στις συνεδριάσεις αυτές το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε από
τους ειδικούς επιστήμονες Κωνσταντίνο Αποστολά και Πέρσα Λαμπροπούλου.
Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ERGA έλαβαν χώρα η πρώτη στις 23 Μαρτίου
2018 στο Ζάγκρεμπ και η δεύτερη στις 6 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες.
Α. Το Μάρτιο του 2018 για πρώτη φορά τα μέλη του ERGA συναντήθηκαν εκτός
Βρυξελλών, προκειμένου να συζητήσουν και να εγκρίνουν το πρόγραμμα του 2018.
Στην συνεδρίαση αυτή συμμετείχε και η νέα Επίτροπος της DG CNECT, Mariya
Gabriel, η οποία μίλησε στα μέλη για την σημασία της κανονιστικής συνοχής σε
ολόκληρη την ΕΕ και περαιτέρω - στα Δυτικά Βαλκάνια. Κατά τη συνεδρίαση η Sonia
Monjas González συνόψισε τα αποτελέσματα της ημερίδας που είχε λάβει χώραν
την προηγούμενη ημέρα με θέμα «Ηλεκτρονική παραπληροφόρηση: Η αξιολόγηση
των επιπτώσεων». Ακολούθησε ομιλία από την Dr Judith Moeller (University of
Amsterdam) με θέμα «ALGORITHMIC NEWS RECOMMENDERS; BLESSING OR
CURSE”, δηλαδή για τον ρόλο των αλγόριθμων στην προώθηση επιλογών προς τους
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χρήστες του διαδικτύου. Η ομιλήτρια έδωσε παραδείγματα ψευδών ειδήσεων και
επεσήμανε ότι «οι ψευδείς ειδήσεις μεταδίδονται πιο γρήγορα από τις αληθείς».
Β. Το Νοέμβριο 2018 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση των
μελών της Ολομέλειας του ERGA παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης
DG CNECT, Roberto Viola. Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα των εργασιών των Ομάδων Εργασίας. Επίσης ο Roberto Viola μίλησε
στα μέλη για τις ρυθμίσεις της νέας οδηγίας η οποία υιοθετήθηκε την ίδια ημέρα. Ο
ίδιος μάλιστα διέκοψε την ομιλία του προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη για την
ψήφισή της. Ακολούθησε συζήτηση για το νέο ρόλο του ERGA. Η Maria Borkowska
παρουσίασε τη νέα μορφή του ERGA Academy καθώς και τις δράσεις της Ομάδας
Εργασίας το 2018 και ο Jo Balazs ενημέρωσε για την DET και τη νέα δομή της καθώς
και για το ότι έχουν οριστεί οι επιμελητές της ύλης τόσο σε επίπεδο ERGA όσο και
σε κάθε κράτος μέλος.
Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις αυτές από τον Πρόεδρο και την ειδική
επιστήμονα Πέρσα Λαμπροπούλου.
Το 2019 είχαν δημιουργηθεί οι ακόλουθες ομάδες εργασίας στο ERGA:
Sub-group 1: Internal and External Plurality. Η ομάδα εργασίας είχε ως έργο να
βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον έλεγχο της εφαρμογής του Κώδικα
Δεοντολογίας που είχαν υπογράψει oi μεγάλες πλατφόρμες (Microsoft, Google,
Twitter) κατά τις ευρωεκλογές του 2019. Η ομάδα εργασίας υπέβαλε πρόταση για
τον τρόπο που πρέπει να γίνει ο έλεγχος αυτός και τον διενήργησε με την
συνεργασία των μελών του. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, η ομάδα
εργασίας συνέταξε σχετική έκθεση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•

Task force on Disinformation. Στην υποομάδα αυτή συμμετείχε ο ειδικός
επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Αλέξανδρος Οικονόμου.

Sub-group 2: Steering discussion on the Future of ERGA. Η ομάδα εργασίας είχε ως
αντικείμενο να διατυπώσει προτάσεις για την αλλαγή των κανόνων λειτουργίας του
ERGA, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπει η
αναθεωρημένη Οδηγία. Στην ομάδα αυτή συμμετείχε η ειδική επιστήμονας στο
Ε.Σ.Ρ. Πάρη Καρατζόγλου.
Sub-group 3 : Implementation of the revised AVMS Directive.
•

•

Taskforce 1: Changes to the material rules for audiovisual media services
υποομάδα με αντικείμενο την επεξεργασία των κανόνων της Οδηγίας που
αφορούν στην προστασία των ανηλίκων, την προστασία των καταναλωτών, τους
κανόνες για το μισαλλόδοξο λόγο, την προσβασιμότητα, την ανεξαρτησία των
αρχών κλπ. Στην υποομάδα αυτή συμμετείχαν οι ειδικοί επιστήμονες νομικοί
Γεώργιος Αναγνωσταράς και Όλγα Γαρουφαλιά.
Taskforce 2: Changes in the material scope: the inclusion of VSPs, υποομάδα με
αντικείμενο την ανάλυση των νέων αυτών κανόνων της οδηγίας και ιδίως της

(54)

•

έννοιας της Πλατφόρμας Διαμοιρασμού Βίντεο καθώς και των μέτρων που θα
πρέπει να λαμβάνουν καθώς και την διατύπωση των αρχών για την
αποτελεσματική εποπτεία αυτών. Στην υποομάδα αυτή συμμετείχε η ειδική
επιστήμονας – νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου.
Taskforce 3: Concrete mechanisms of regulation, υποομάδα με αντικείμενο την
εξέταση των πιθανών τρόπων εφαρμογής της Οδηγίας ανάλογα με το είδος των
υπηρεσιών και το υπό ρύθμιση πεδίο, καθώς και ζητήματα συνεργασίας μεταξύ
των μελών αλλά και με άλλες Αρχές. Στην υποομάδα αυτή συμμετείχε η ειδική
επιστήμονας – νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου.

Sub-group 4: Gender diversity, υποομάδα με αντικείμενο τον σεβασμό της
διαφορετικότητας των φύλλων. Κύριο θέμα της πρώτης συνάντησης (26.02.2019),
ήταν η κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου, σχετικά με πρωτοβουλίες που έχουν
ληφθεί έως σήμερα σε εθνικό επίπεδο για την προαγωγή της ισότητας και του
σεβασμού της διαφορετικότητας των φύλων στον χώρο των ΜΜΕ. Το
ερωτηματολόγιο αυτό καταρτίστηκε και εστάλη, αφού μεταφράστηκε, από πλευράς
ΕΣΡ, σε όλους τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Οι απαντήσεις αυτών
απεστάλησαν στην υποομάδα του ERGA. Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσώπησαν η ειδική
επιστήμονας – νομικός Θεοδώρα Παπαδάκη, και η μόνιμη υπάλληλος ΠΕ κλάδου
Ψυχολόγων Μαριάννα Κεφαλληνού.
Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του Contact Network,
δηλαδή του οργάνου που δημιουργήθηκε για την προετοιμασία και τον συντονισμό
των συναντήσεων της Ολομέλειας. Η πρώτη έλαβε χώρα την 03.06.2019 και είχε ως
θέμα το αντικείμενο εργασίας (Terms of Reference) των ομάδων εργασίας του 2018
και η δεύτερη την 02.10.2018 και είχε ως αντικείμενο συζήτησης τα παραδοτέα των
εν λόγω ομάδων εργασίας. Στις συνεδριάσεις αυτές το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε από
τους ειδικούς επιστήμονες Κωνσταντίνο Αποστολά και Πέρσα Λαμπροπούλου.
Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ERGA έλαβαν χώρα η πρώτη τον Ιούνιο του
2019 στην Μπρατισλάβα και η δεύτερη τον Νοέμβριο του 2019 στις Βρυξέλλες. Το
Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε στις ανωτέρω συναντήσεις από τον Πρόεδρο, Αθανάσιο
Κουτρομάνο και την ειδική επιστήμονα – νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου
Α. Τον Ιούνιο του 2019 πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα η πρώτη συνάντηση
της Ολομέλειας του ΕRGA. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το έργο
των ομάδων εργασίας του 2019 και ιδίως της δεύτερης, η οποία έχει επιφορτιστεί
με την υποβολή προτάσεων για την αναδιοργάνωση του ERGA, προκειμένου να
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νέα Οδηγία τις
οπτικοακουστικές υπηρεσίες (2018/1808/ΕΕ).
Β. Τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση
της Ολομέλειας του ERGA. Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το
έργο των ομάδων εργασίας και συζητήθηκε το πρόγραμμα του 2020, εξελέγησαν τα
νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ERGA.
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Ι.3 Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (EUROPEAN AUDIOVISUAL
OBSERVATORY)
Την 17 και 18 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στη Ρώμη, η πρώτη συνάντηση για
το 2019 του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού
Παρατηρητηρίου (EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY) στο οποίο το Ε.Σ.Ρ.
συμμετέχει εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Στην συνάντηση, το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο, Αθανάσιο Κουτρομάνο
και την ειδική επιστήμονα-νομικό, Πέρσα Λαμπροπούλου. Την πρώτη ημέρα, έλαβε
χώρα στις Θέρμες του Διοκλητιανού ημερίδα με θέμα «Cinema windows accross
Europe», η οποία είχε διοργανωθεί από το έχον την προεδρία Υπουργείο
Πολιτισμού της Ιταλίας ενώ η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στις συνήθεις
δραστηριότητες του Εκτελεστικού Συμβουλίου (Executive Council) του Ευρωπαϊκού
Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (European Audiovisual Observatory).

I.4. Συμμετοχή στο Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών (RIRM).
Το Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών ιδρύθηκε το 1997 στη Βαρκελώνη και
αποτελεί forum 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.
Α. ΛΙΣΑΒOΝΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Την 23 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα συνάντηση ομάδας
εργασίας που συγκροτήθηκε από ορισμένα μέλη του Δικτύου Μεσογειακών
Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA). Στην ομάδα αυτή μετείχε η νομικός - ειδική
επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις Τσίγκου, μετά από πρόσκληση της Julia López de Sa,
Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Ισπανικής Αρχής (CNMC). Η έρευνα αφορά στον
τρόπο παρουσίασης των θεμάτων βίας κατά των γυναικών από τα ΜΜΕ (Gender
Violence) και εκτός από το Ε.Σ.Ρ. μετείχαν οι Ραδιοτηλεοπτικές Αρχές του Μαρόκου,
της Ισπανίας, της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας, της Πορτογαλίας, της Βοσνίας και
της Γαλλίας.
Η έρευνα περιέχει ένα νομικό σκέλος αναφορικά με το σύνολο των διατάξεων των
εθνικών νομοθεσιών που σχετίζονται με τη βία κατά των γυναικών,
περιλαμβανομένων των κανόνων δεοντολογίας του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος, το οποίο ανέλαβε η νομικός - ειδική επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις
Τσίγκου. Περιέχει, επίσης, ένα ερευνητικό σκέλος αποτελεσμάτων που θα εξαχθούν
μετά από τρίμηνη καταγραφή επιλεγμένων εκπομπών τόσο της δημόσιας, όσο και
της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της
έρευνας βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες, κοινούς για όλους τους
συμμετέχοντες και ανατέθηκε στο μέλος του Ε.Σ.Ρ. Γιώργο Πλειό, με παράλληλη
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συμμετοχή της Αγγελικής Φλυντζάνη, ερευνήτριας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς του
Ε.Σ.Ρ..
Κατά τη συνάντηση της Λισαβόνας αποφασίστηκε και προσδιορίστηκε το κοινό για
όλες τις αρχές χρονικό διάστημα διενέργειας της έρευνας, αποφασίστηκαν οι
φορείς και οι εκπομπές στις οποίες θα αφορά, παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν
οι δείκτες ανάλυσης των αποτελεσμάτων, διευκρινίστηκαν ορισμένα σημεία του
πίνακα των δεικτών αυτών και διαμορφώθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.
Στην Ελλάδα η έρευνα των επιλεγμένων φορέων και εκπομπών διενεργήθηκε στη
βάση συνεργασίας με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και
πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του καθηγητού Γεωργίου Πλειού.
Β. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – 28 - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Α.
Την 28 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη με πρωτοβουλία της
Ισπανικής Επιτροπής Εμπορίου και Ανταγωνισμού (CNMC) και συμμετοχή της
Καταλανικής Αρχής Ραδιοτηλεόρασης (CAC) ημερίδα σχετικά με την αντιμετώπιση
του μεταναστευτικού ζητήματος και της προσφυγικής κρίσης από τα ΜΜΕ των
χωρών που απαρτίζουν το Δίκτυο Μεσογειακών Αρχών (MNRA). Στην ημερίδα
μετείχε ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. και η νομικός - ειδική επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις
Τσίγκου.
Η πρώτη ομάδα, όπου προήδρευσε η Amina Lemrini, Πρόεδρος της Μαροκινής
Αρχής (HACA), εξέτασε τον τρόπο παρουσίασης από τα ΜΜΕ του προσφυγικού και
μεταναστευτικού ζητήματος. Συμμετείχαν ο Mr Enrique Guerrero, μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο Ms Lurdes Vidal, επικεφαλής του European
Institute of the Mediterranean (IEMed).
Η δεύτερη ομάδα, όπου προήδρευσε ο Ramón Rovira, Διευθυντής
Οπτικοακουστικών μέσων της Godó Group, εξέτασε τις πρακτικές των ΜΜΕ στο
ζήτημα αυτό με συμμετοχή των Ignacio Cembrero, δημοσιογράφο, την Raffaella
Cosentino, δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού RAI, την Samira Sitail,
Διευθύντρια της μαροκινής τηλεόρασης TV channel 2M και τον Mr Larry Macaulay,
Αρχισυντάκτη και Διευθυντή Παραγωγής για το Refugee Radio Network.
Η τρίτη ομάδα, όπου προήδρευσε η Anna Terrón, εκπρόσωπος του United Nations
University Institute on Globalization, διερεύνησε τις δυνατότητες και τους τρόπους
αντικειμενικής παρουσίασης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος
από τα ΜΜΕ με τη συμμετοχή της Mirta Lourenço, επικεφαλής του τμήματος
Κοινωνία και Ανάπτυξη των ΜΜΕ της UNESCO, της Silvia Grundmann, επικεφαλής
του τμήματος ΜΜΕ και Διαδίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE), του Driss-elYazami, Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Μαρόκου και του Frédéric Bokobza, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γαλλικής
Αρχής (CSA).
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Η τέταρτη ομάδα, όπου προήδρευσε ο Josep Maria Guinart Αντιπρόεδρος της
Ισπανικής Αρχής Εμπορίου και Ανταγωνισμού (CNMC) εξέτασε το ρόλο των
ρυθμιστικών αρχών στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στη
συζήτηση μετείχαν η Julia López de Sa, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Ισπανικής
Αρχής (CNMC), η Rabha Zeidguy, μέλος της Μαροκινής Αρχής (HACA), η Rosa
Cavallaro, εκπρόσωπος της Ιταλικής Αρχής (AGCOM) και ο Αθανάσιος Κουτρομάνος,
πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ..
Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. αναφέρθηκε στο ρόλο των στερεοτύπων στις κοινωνίες, ήδη
σε χρόνο προγενέστερο της σημερινής κρίσης, επεσήμανε την ανάγκη απόλυτου
σεβασμού της ανθρώπινης ζωής ως ύψιστης αξίας (υπό οποιεσδήποτε συνθήκες),
ανέφερε την θετική σε γενικές γραμμές ανταπόκριση των ΜΜΕ στους κανόνες της
δημοσιογραφικής δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ σημείωσε την
καταλυτική επίδραση των μεμονωμένων αρνητικών παραδειγμάτων, τα οποία,
ωστόσο, με την μεροληπτική παρουσίαση τους είναι ικανά να επηρεάσουν κάποιες
(ενίοτε ευρείες) πληθυσμιακές ομάδες.
Β.
Στις 28 και 29 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη με πρωτοβουλία
της Καταλανικής Αρχής Ραδιοτηλεόρασης (CAC) η ετήσια συνάντηση της Τεχνικής
Επιτροπής του Δικτύου Μεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA) στην οποία
μετείχε ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. και η νομικός - ειδική επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις
Τσίγκου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν αρχικώς τα συμπεράσματα της ημερίδας της 28 ης
Ιουνίου 2018 σχετικά με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος και της
προσφυγικής κρίσης από τα ΜΜΕ. Ακολούθως, οι εκπρόσωποι των αρχών που
μετέχουν στην έρευνα για τη αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών από τα
ΜΜΕ (Gender Study) ενημέρωσαν τον Πρόεδρο του Δικτύου και Πρόεδρο της
Καταλανικής Αρχής Ραδιοτηλεόρασης (CAC) Roger Loppacher για την πρόοδο των
εργασιών.
Η νομικός - ειδική επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις Τσίγκου, μετέχουσα ως εκπρόσωπος
του Ε.Σ.Ρ. στην προαναφερόμενη έρευνα, ενημέρωσε τους συνέδρους για την
αποστολή ερωτηματολογίου σχετικά με το ευρύτερο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας
στα ζητήματα βίας κατά των γυναικών, καθώς και για τη συνεργασία του Ε.Σ.Ρ. με το
ΚΕΘΙ με σκοπό τη χρηματοδότηση και διεκπεραίωση της τρίμηνης έρευνας που
αποφασίστηκε στη συνάντηση της Λισαβώνας (23.2.2018). Η εκπρόσωπος της
Καταλανικής Αρχής (CAC) ενημέρωσε την ομάδα εργασίας για το γενικό
χρονοδιάγραμμα, με βάση το οποίο τα πρώτα συμπεράσματα της 3μηνης έρευνας
θα παρουσιαστούν στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου 2018.
Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, ο Loppacher παρουσίασε αναλυτικά τα
προτεινόμενα από τα μέλη του Δικτύου θέματα για διαμόρφωση του προγράμματος
του επερχόμενου 20ου Συνεδρίου των Μεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών το
Νοεμβρίου 2018. Εκ μέρους του Ε.Σ.Ρ. η νομικός - ειδική επιστήμονας Χάρις Τσίγκου
πρότεινε τις εξής θεματικές ενότητες: (α) The minors in front of the digital media
environment, (β) Protection of the fundamental rights in the digital environment, (γ)
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Cultural and informative diversity through public audiovisual services και (δ) Marking
the difference: the preservation of the public interest remit, οι οποίες έγιναν
αποδεκτές από τους συνέδρους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αναφορά από τον
Loppacher στο χρονοδιάγραμμα των προτάσεων των μελών επί του προτεινόμενου
προγράμματος, ώστε στη συνέχεια να αναλάβουν οι μετέχοντες την υποχρέωση
παρουσίασης αντίστοιχων εισηγήσεων.
Γ. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – 22 και 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2018 διοργανώθηκε στην Βαρκελώνη το 20ο Συνέδριο
των Μεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA). Στο Συνέδριο μετείχαν ο πρόεδρος
του Ε.Σ.Ρ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, το μέλος του Ε.Σ.Ρ. Γιώργος Πλειός και η
νομικός - ειδική επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις Τσίγκου.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν οι αλλαγές που επιφέρει η νέα
οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, το ζήτημα της προστασίας των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των τηλεθεατών, ειδικώς αναφορικά με τη μετάδοση
ψευδών ειδήσεων (fake news) στο ψηφιακό περιβάλλον, παρουσιάστηκαν
προτάσεις αγωγής του κοινού στα νέα μέσα (media literacy), συζητήθηκε το ζήτημα
της παρουσίασης της προσφυγικής κρίσης από τα ΜΜΕ, έγινε παρουσίαση της
λειτουργίας των δημόσιων τηλεοπτικών φορέων στην Ευρώπη από τον
απεσταλμένο της EBU (European Broadcasting Union) Mr. R.Suárez Candel και
συζητήθηκε ο ρόλος και το μέλλον των δημόσιων τηλεοπτικών φορέων στην
ψηφιακή εποχή (The future of public service media). Στη συζήτηση για το ρόλο των
δημόσιων τηλεοπτικών φορέων στην ψηφιακή εποχή μετείχαν ο Πρόεδρος της
Γαλλικής Αρχής (CSA) Olivier Schrameck, ο Πρόεδρος της Καταλανικής Αρχής (CAC)
Roger Loppacher, ο Αντιπρόεδρος της Ισπανικής Αρχής Εμπορίου και Ανταγωνισμού
(CNMC) Josep Maria Guinart, το μέλος της Μαροκινής Αρχής (HACA) Talaa Saoud Al
Atlassi και η νομικός - ειδική επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις Τσίγκου, η οποία
παρουσίασε εισήγησή της με θέμα τις προκλήσεις και τις δυνατότητες διατήρησης
της δημόσιας αποστολής των δημόσιων τηλεοπτικών φορέων (“Marking the
difference: the preservation of the public-interest remit”).
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της
έρευνας σχετικά με την βία κατά των γυναικών στα ΜΜΕ (Gender Study) στην οποία
συμμετείχε και το Ε.Σ.Ρ..

I.5. Συμμετοχή στο Φόρουμ Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης των
παρευξείνιων χωρών (Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum).

Tο Ε.Σ.Ρ., μετέχει στο Φόρουμ Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης των
Παρευξείνιων Χωρών (Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum –
BRAF), που συστάθηκε μετά από τουρκική πρόταση και πραγματοποίησε την
εναρκτήρια συνάντησή του στις 30 Ιουνίου 2008, στην Κωνσταντινούπολη.
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Α. Την 4 και 5 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η 9η ετήσια
Συνάντηση BRAF, του Forum, δηλαδή, των Ρυθμιστικών Αρχών των χωρών της
Μαύρης θάλασσας. Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσώπησαν ο καθηγητής Γεώργιος Πλειός – μέλος
Ε.Σ.Ρ. και η ειδική επιστήμονας-νομικός, Θεοδώρα Παπαδάκη. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην εποπτεία των διαδικτυακών
παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου και συνεργασίας των ρυθμιστικών
αρχών. Το μέλος του Ε.Σ.Ρ. Γεώργιος Πλειός, παρουσίασε συνοπτικά τις
αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και τα πεπραγμένα του έτους 2017 και η Θεοδώρα
Παπαδάκη τις σχετικές με τα θέματα που συζητήθηκαν αποφάσεις της Αρχής. Στο
πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου το Ε.Σ.Ρ. ανέλαβε να αποστείλει συμβολές
προκειμένου να καταχωρηθούν σε υπό έκδοση τόμο και με θεματολογία ανάλογη
εκείνης των συναντήσεων. Απεστάλησαν πέντε (5) συμβολές σε αντίστοιχες
θεματικές ενότητες από τους Γεώργιο Πλειό (2) Πέρσα Λαμπροπούλου (2) και Όλγα
Γαρουφαλιά (1), για το έτος 2017, και δύο (2) συμβολές για το έτος 2018, από τους
Γεώργιο Πλειό και Θεοδώρα Παπαδάκη.
Β. Συνάντηση στα Τίρανα – 06.06.2018
Μετά από πρόσκληση της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής της Αλβανίας,
πραγματοποιήθηκε, την 06.06.2018, συνάντηση στα γραφεία της, στην οποία
συμμετείχαν από πλευράς Ε.Σ.Ρ., ο καθηγητής Γεώργιος Πλειός, μέλος του Ε.Σ.Ρ.,
καθώς και η ειδική επιστήμονας - νομικός του Ε.Σ.Ρ., Θεοδώρα Παπαδάκη. Από την
πλευρά της ΑΜΑ συμμετείχαν οι Gentian Sala, πρόεδρος της Αρχής, Vera Muco,
γενική διευθύντρια και ο Arben Muka, διευθυντής προγράμματος. Κατά την
διάρκεια της συνάντησης, αντηλλάγησαν πληροφορίες για την δομή, την οργάνωση
των δύο Αρχών, τον τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων.
Εκτενής αναφορά έγινε και στις αρμοδιότητες κάθε Αρχής και στην έκταση των
ελέγχων που πραγματοποιούν.
Γ. Συνάντηση στην Αθήνα – 11.12.2019
Πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2019 συνάντηση με εκπροσώπους της
Ρυθμιστικής Αρχής της Τουρκίας (RTUK) στα γραφεία του Ε.Σ.Ρ. Κατά τη Συνάντηση
συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης των δύο Αρχών, τρόποι αντιμετώπισης των
διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητάς τους και καταγγελιών, καθώς και η δυνατότητα
διοργάνωσης κοινής εκδήλωσης.
Αναλύθηκαν λεπτομέρειες της διοργάνωσης της 10ης Συνάντησης του BRAF (forum
των ρυθμιστικών αρχών των χωρών της Μαύρης Θάλασσας), στις αρχές Νοεμβρίου
2020, στην Αθήνα (η οποία τελικά ακυρώθηκε λόγω της Πανδημίας).
Από πλευράς Ε.Σ.Ρ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Κουτρομάνος, το Μέλος,
Καθηγητής Γιώργος Πλειός και η Ειδική Επιστήμονας – Νομικός Θεοδώρα
Παπαδάκη.
Εκ μέρους του RTUK, προσήλθαν το μέλος του RTUK και γενικός γραμματέας του
BRAF, Taha Yucel, καθώς και οι ειδικοί συνεργάτες, Ali Kaptan και Ugur Can Kolanci.
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IΙ. Ημερίδες που συνδιοργάνωσε το Ε.Σ.Ρ.
II.1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΜΕΣΑ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. – ΑΘΗΝΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018
Θέμα: H αδειοδότηση στο νέο οπτικοακουστικό περιβάλλον.
Τον Σεπτέμβριο του 2018 συνδιοργανώθηκε από το European Audiovisual
Observatory, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το Ε.Σ.Ρ. διεθνής ημερίδα με
θέμα την αδειοδότηση των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών στο νέο
ψηφιακό περιβάλλον. Η ημερίδα ήρθε ως επισφράγιση της (εκ νέου) συμμετοχής
της Ελλάδας στο Παρατηρητήριο. Τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε
χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Λευτέρης Κρέτσος.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ρ., Ροδόλφος Μορώνης. Η
Susanne Nikoltchev, εκτελεστική διευθύντρια του Παρατηρητηρίου ενημέρωσε τους
συμμετέχοντες για το ρόλο του Παρατηρητηρίου και τις δράσεις του, εν συνεχεία ο
Gilles Fontaine, επικεφαλής του τμήματος για τη συλλογή πληροφοριών
οπτικοακουστικής αγοράς, παρουσίασε τις τάσεις της αγοράς. Ακολούθησε
παρουσίαση των ευρημάτων της χαρτογράφησης των συστημάτων αδειοδότησης
των οπτικοακουστικών υπηρεσιών στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ από τον Jean-François
Furnémont, ιδρυτικό μέλος της εταιρείας, με έδρα της Βρυξέλλες, Wagner-Hatfield
(σε αντικατάσταση της Maja Cappelo). Εν συνεχεία, ο Marcel Boulogne, επικεφαλής
του τομέα για την πολιτική στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (σύγκλιση
μέσων και περιεχομένου), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τις αλλαγές που
επέφερε η νέα Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ΥΟΑΜ).
Ακολούθησε ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων αδειοδότησης και, εν συνεχεία,
συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι στην οποία συμμετείχαν οι Jean-François
Furnémont, Neil O’Brien [Ραδιοτηλεοπτική Αρχή Ιρλανδίας (BAI)],Dr. Susanne
Lackner [αντιπρόεδρος, Αυστριακή Αρχή Τηλεπικοινωνιών (KommAustria)],Marcel
Betzel [σύμβουλος σε θέματα πολιτικής, Ραδιοτηλεοπτική Αρχή Ολλανδίας (Dutch
Media Authority)] και την οποία συντόνισε η Susanne Nikoltchev. Στην ημερίδα
συμμετείχαν 150 άτομα εκ των οποίων πολλοί ήσαν αλλοδαποί.

II.2. ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ε.Σ.Ρ. – 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: «Ραδιοτηλεοπτικό πεδίο: τάσεις, προκλήσεις και ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών».
Τον Οκτώβριο του 2019 συνδιοργανώθηκε από το Ε.Σ.Ρ. και την Κυπριακή Αρχή
στην Κύπρο πολυθεματική ημερίδα. Οι πρόεδροι των δύο Αρχών, Ρόνα Κασάπη και
Αθανάσιος Κουτρομάνος απηύθυναν χαιρετισμούς. Στην ημερίδα συμμετείχαν ως
ομιλητές το μέλος του Ε.Σ.Ρ. καθηγητής Γεώργιος Πλειός, οι ειδικοί επιστήμονες νομικοί του Ε.Σ.Ρ.: Αλέξανδρος Οικονόμου και Θεοδώρα Παπαδάκη. Εισηγήσεις
έκαναν επίσης οι: Δρ Σοφία Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Ανοικτού
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Παν/μίου και πρόεδρος του Advanced Media Institute, ο πρόεδρος της και
επίκουρος καθηγητής του Παν/μίου Λευκωσίας, Δρ Γιώργος Παυλίδης, ο Δρ
Κωνσταντίνος Κασσιανίδης, δ/ντης ολοκληρωμένων υπηρεσιών της Hellas Sat
Consortium Ltd, ο δικηγόρος και πρώην μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, Γεώργιος Εμμ. Στεφανάκης, ο Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου,
δημοσιογράφος και διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονιστές ήταν στο α’ μέρος της ημερίδας ο Δρ
Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και συντονιστής του Προπτυχιακού Προγράμματος Δημοσιογραφίας, ενώ στο β’
μέρος ο Δρ Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, αντιπρύτανης Έρευνας του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου.
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Χαμπιαούρης, η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής των
Αντιπροσώπων Ελένη Μαύρου, ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας Ανδρέας
Αγγελίδης, διευθυντές τμημάτων, εκπρόσωποι τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
οργανισμών, καθώς και φοιτητές σπουδών επικοινωνίας και μέσων μαζικής
ενημέρωσης.

IΙΙ. Συναντήσεις
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Στις 24 και 25 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 3η και η 4η συνάντηση,
αντίστοιχα, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, με θέμα: «Πρόληψη και
Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου»,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
2014-2020» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Συντονιστής του
Έργου είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Στη συνάντηση
συμμετείχαν τόσο εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας όσο και
φορέων/οργανώσεων, οι οποίοι/ες δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το
αντικείμενο του έργου, με σκοπό τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης
της Πράξης και την ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεων της. Από πλευράς Ε.Σ.Ρ.,
σε όλες τις σχετικές συναντήσεις συμμετείχε η ειδική επιστήμονας νομικός
Θεοδώρα Παπαδάκη.

IV. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Συμβούλια
Το Ε.Σ.Ρ., κατά τα έτη 2018 και 2019 εκπροσωπήθηκε στην Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (άρθρο 2 Ν. 2667/1998) από τα μέλη Νικόλαο Κιάο και
Ευαγγελία Μήτρου που συμμετείχαν στις τακτικές συναντήσεις της Επιτροπής.
Επίσης το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε κατά τα έτη 2018 και 2019 στο Εθνικό Συμβούλιο
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (άρθρα 15-19 Ν. 4356/2015) από τα
μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Νικόλαο Κιάο.
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7Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Το ΕΣΡ, όπως και όλες οι ανεξάρτητες αρχές, λογοδοτούν ενώπιον του Κοινοβουλίου
(άρθρο 101Α παρ. 3). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής
(άρθρο 138Α), το Μάρτιο κάθε έτους υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής
έκθεση με αναφορά στις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Στη μόνιμη
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής διεξάγεται συζήτηση είτε με την
ευκαιρία της ετήσιας έκθεσης, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα κριθεί απαραίτητο.
Στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής εμφανίστηκαν κατόπιν
προσκλήσεως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου στις 19.12.2018.
Αναφέρθηκαν στα πεπραγμένα του έτους 2017 αλλά και στα τρέχοντα -κατά τον
χρόνο της ακροάσεως- ζητήματα της αρμοδιότητας του Συμβουλίου, για τα οποία
τους απευθύνθηκαν σχετικές ερωτήσεις. Η διαδικασία διεκόπη και ύστερα από νέα
πρόσκληση συνεχίσθηκε στις 06.03.2019.
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2018-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ
Παρουσίαση στοιχείων χρονικής έκθεσης και αριθμού εμφανίσεων πολιτικών
κομμάτων και στελεχών ετών 2018-2019.
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ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ 2018
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά το 2018 συνεχίστηκε αδιάλειπτα η διεξαγωγή έρευνας πολιτικής πολυφωνίας από το
Ε.Σ.Ρ. O σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας βασίζονται στις υπ’ αρ. 1/2006, 1/2012 και
1/2013 Οδηγίες του ΕΣΡ, οι οποίες αφορούν στην αντικειμενική, αμερόληπτη και ισότιμη
παρουσίαση των πολιτικών κομμάτων. Τα δεδομένα αντλούνται από όλα τα δελτία ειδήσεων
και το σύνολο των ειδησεογραφικών εκπομπών και στη συνέχεια αναλύονται ποσοτικά.
Όπως έχει επισημανθεί και στις εκθέσεις προηγούμενων ετών, λόγω σημαντικών ελλείψεων
ανθρώπινου δυναμικού, η διαρκής έρευνα πολιτικής πολυφωνίας του Ε.Σ.Ρ. πραγματεύεται
αμιγώς την ποσοτική διάσταση της προβολής των πολιτικών κομμάτων, η οποία είναι
εξαιρετικά χρήσιμη για την επεξεργασία του μεγάλου όγκου των δεδομένων, αλλά
συνεπάγεται αρκετούς περιορισμούς ως προς την αντίληψη των αποτελεσμάτων, καθώς δεν
λαμβάνεται υπόψη η ποιοτική διάσταση, η οποία αφορά στον τρόπο πλαισίωσης κάθε
παρουσίασης και θα επέτρεπε πιο ολοκληρωμένη κατανόηση.
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου, η
οποία αποτελεί μια «συστηματική κατηγοριοποίηση επικοινωνιακού περιεχομένου σύμφωνα
με ορισμένους κανόνες και ανάλυση των σχέσεων που προκύπτουν με στατιστικές
μεθόδους»3. Για την έρευνα εργάστηκαν οι υπάλληλοι Μαριάννα Κεφαλληνού, ειδικότητας ΠΕ
Ψυχολόγων με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη μεθοδολογία της έρευνας και Γιάννης Ηλιόπουλος,
διοικητικός υπάλληλος, καθώς και ο ειδικός επιστήμονας Κωνσταντίνος Αποστολάς. Την
ευθύνη οργάνωσης της έρευνας και σύνταξης της τελικής αναφοράς είχε η Μαριάννα
Κεφαλληνού.
Τα στοιχεία που αναλύθηκαν και παρουσιάζονται εδώ είναι περιγραφικά στατιστικά και
αφορούν στη χρονική έκθεση των πολιτικών κομμάτων στα δελτία ειδήσεων, καθώς και στις
εμφανίσεις πολιτικών στελεχών στα δελτία ειδήσεων και στις λοιπές ειδησεογραφικές
εκπομπές. Όπως προκύπτει από τις υπ’ αρ. 1/2006, 1/2012 και 1/2013 Οδηγίες του ΕΣΡ, για
την έρευνα λαμβάνονται υπόψη α) η παρουσία, ομιλία, δήλωση πολιτικών προσώπων ή
εκπροσώπων
των
κομμάτων,
β)
η
ανάγνωση
ανακοινώσεων
ή
αποφάσεων κομματικών σωμάτων ή οργάνων και γ) η κάλυψη της δραστηριότητας των
κομμάτων ή κομματικών αξιωματούχων, ή άλλων προσώπων που εμφανίζονται με
εξουσιοδότηση για την υποστήριξη των κομματικών απόψεων.

3

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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Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας υποχρεούνται βάσει της υπ’ αρ. 1/2012 Οδηγίας
του Ε.Σ.Ρ. να συγκεντρώνουν και να αποστέλλουν κάθε μήνα τα στοιχεία που αφορούν στην
προβολή των πολιτικών κομμάτων και των στελεχών τους. Η φόρμα που συμπληρώνουν έχει
καταρτιστεί από το Ε.Σ.Ρ. με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων, τα οποία
κωδικοποιούνται και αναλύονται με το στατιστικό πακέτο SPSS. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας
γίνεται δειγματοληπτικά και καλύπτει έως και το 30% των στοιχείων, ανάλογα με τις εκάστοτε
πρακτικές δυνατότητες της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις
μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και των στοιχείων που απέστειλαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί,
ο έλεγχος επεκτείνεται, ενώ ταυτόχρονα, σε περίπτωση συστηματικών παραλείψεων ή λαθών
πραγματοποιείται επικοινωνία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με σκοπό την επισήμανσή
τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η κάθε περίπτωση εξετάζεται από την Ολομέλεια του
Ε.Σ.Ρ., η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή σχετικών διοικητικών κυρώσεων.
Κατά το 2018, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η συνεργασία δεν ήταν εξίσου εύκολη με
όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και οι συνηθέστερες δυσκολίες προέκυψαν σε σχέση με
την ορθή και σύμφωνη με τις οδηγίες του Ε.Σ.Ρ. καταχώριση των στοιχείων, καθώς και με την
αποστολή τους, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν έγκαιρη.
Κατά το έτος 2018, το σύνολο των δελτίων ειδήσεων και λοιπών εκπομπών που αναλύθηκαν
ανέρχεται σε 6.784.
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συνολική χρονική έκθεση των πολιτικών κομμάτων για
το 2018 ανά τηλεοπτικό σταθμό και ο μέσος όρος προβολής τους.

Πίνακας 1: Χρονική Έκθεση ανά Τ/Σ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018
(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)
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*
Τα στοιχεία των Τ/Σ ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 αφορούν στην περίοδο από 1.1.2018 έως 31.5.2018, 1.7.2018 έως 31.7.2018
και 1.10.2018 έως 30.11.2018.

Ακολουθεί το Γράφημα 1, όπου παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της προβολής των
απόψεων και της δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων κατά το έτος 2018, βάσει των
μέσων όρων των τριμήνων του έτους.
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Γράφημα 1: Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικής Χρονικής Έκθεσης Πολιτικών Κομμάτων 2018
(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)

Γράφημα 1: Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικής Χρονικής Έκθεσης Πολιτικών Κομμάτων 2018
(συνέχεια)(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία
ειδήσεων)
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Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα ποσοστά εμφανίσεων στελεχών των πολιτικών
κομμάτων σε όλες τις ειδησεογραφικές εκπομπές, δηλαδή ο αριθμός των εμφανίσεων των
πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπολογίζεται η χρονική διάρκεια τους. Τα στοιχεία αντλήθηκαν
από όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις υπόλοιπες τακτικές ή έκτακτες ενημερωτικές
εκπομπές, εκπομπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. Διευκρινίζεται ότι ως εμφάνιση δεν
λογίζεται μόνο η παρουσία στο στούντιο, 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.
Πίνακας 2: Ποσοστά Εμφανίσεων Στελεχών ανά Τ/Σ
2018

* Τα στοιχεία των Τ/Σ ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 αφορούν στην περίοδο από 1.1.2018 έως 31.5.2018, 1.7.2018 έως 31.7.2018
και 1.10.2018 έως 30.11.2018
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Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των εμφανίσεων των στελεχών των
πολιτικών κομμάτων, βάσει των μέσων όρων των τριμήνων του 2018.

Γράφημα 2: Διαχρονική Εξέλιξη Ποσοστών Εμφανίσεων Πολιτικών Στελεχών 2018

Γράφημα 2: Διαχρονική Εξέλιξη Ποσοστών Εμφανίσεων Πολιτικών Στελεχών 2018 (συνέχεια)
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αναζήτηση λύσεων για τον εμπλουτισμό των μεθόδων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της
έρευνας, παρά τους σημαντικούς πρακτικούς περιορισμούς που έχουν ήδη επισημανθεί,
αποτελεί μέλημα του Ε.Σ.Ρ. Η εξέταση της ποιοτικής διάστασης των ειδήσεων και των
δημοσιογραφικών απόψεων που πλαισιώνουν την παρουσίαση της δραστηριότητας και των
θέσεων των πολιτικών κομμάτων και των στελεχών τους δύναται να προσφέρει απαντήσεις σε
ερωτήματα που δεν αφορούν αποκλειστικά σε αριθμητικά δεδομένα, αλλά και σε τεκμήρια
σχετικά με την αμεροληψία και αντικειμενικότητα της παρουσίασης.
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ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ 2019
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά το έτος 2019, μεγάλο μέρος της πολιτικής επικαιρότητας απασχόλησαν οι εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι βουλευτικές εκλογές της χώρας, οι οποίες οδήγησαν σε
αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες πλέον έχουν
διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, καθώς τα αποτελέσματα
των εκλογών του Ιουλίου 2019 έθεσαν εκτός Βουλής τέσσερα κόμματα και οδήγησαν στην
είσοδο δύο νέων κομμάτων.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, παρά τα υφιστάμενα προβλήματα υποστελέχωσης,
προσπάθησε να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αντικειμένου της πολιτικής
πολυφωνίας, οι οποίες αυξήθηκαν περαιτέρω κατά τις δύο προεκλογικές περιόδους. Από τον
Μάρτιο 2019, στην έρευνα έχει ενταχθεί και ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN BEYOND, με
αποτέλεσμα επιπλέον αύξηση του αριθμού των αναλυόμενων δεδομένων.
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η μεθοδολογία της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου εφαρμόστηκε στην έρευνα πολιτικής
πολυφωνίας και κατά το 2019 χωρίς μεταβολές. Για την έρευνα εργάστηκαν οι υπάλληλοι
Μαριάννα Κεφαλληνού, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη
μεθοδολογία της έρευνας και Γιάννης Ηλιόπουλος, διοικητικός υπάλληλος, καθώς και ο ειδικός
επιστήμονας Κωνσταντίνος Αποστολάς. Την ευθύνη οργάνωσης της έρευνας και σύνταξης της
τελικής αναφοράς είχε η Μαριάννα Κεφαλληνού.
Το σύνολο των δελτίων ειδήσεων και λοιπών εκπομπών που αναλύθηκαν κατά το 2019,
ανέρχεται σε 7.914.
Κατά το 2019, παρουσιάστηκαν επιπλέον προβλήματα στη συνεργασία με ορισμένους
τηλεοπτικούς σταθμούς ως προς την ορθή καταχώριση των δεδομένων και την έγκαιρη
αποστολή τους.
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η χρονική έκθεση των πολιτικών κομμάτων ανά
τηλεοπτικό σταθμό για τα εξής χρονικά διαστήματα: α) Ιανουάριος - Απρίλιος 2019, β)
Προεκλογική περίοδος ευρωπαϊκών εκλογών Μαΐου 2019, γ) Προεκλογική περίοδος
βουλευτικών εκλογών Ιουλίου 2019 και δ) Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται σε γράφημα η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής χρονικής
έκθεσης των κομμάτων με αδιάλειπτη παρουσία στη Βουλή κατά το έτος 2019.
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Πίνακας 1: Χρονική Έκθεση ανά Τ/Σ Ιανουάριος – Απρίλιος 2019
(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)

* Τα στοιχεία του Τ/Σ OPEN BEYOND αφορούν στην περίοδο από 1.3.2019 και μετά

Πίνακας 2: Χρονική Έκθεση ανά Τ/Σ Προεκλογική Περίοδος Ευρωεκλογών 2019
(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)
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Πίνακας 3: Χρονική Έκθεση ανά Τ/Σ Προεκλογική Περίοδος Βουλευτικών Εκλογών 2019

Πίνακας 4: Χρονική Έκθεση ανά Τ/Σ Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019
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Γράφημα 1: Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικής Χρονικής Έκθεσης Πολιτικών Κομμάτων 2019*
(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων με αδιάλειπτη κοινοβουλευτική παρουσία κατά την εξεταζόμενη
περίοδο σε όλα τα δελτία ειδήσεων)

Στους πίνακες που ακολουθούν, αναφέρονται τα ποσοστά εμφανίσεων στελεχών των
πολιτικών κομμάτων σε όλες τις ειδησεογραφικές εκπομπές, δηλαδή ο αριθμός των
εμφανίσεων των πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπολογίζεται η χρονική διάρκεια τους. Τα
στοιχεία αντλήθηκαν από όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις υπόλοιπες τακτικές ή
έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές, εκπομπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. Διευκρινίζεται
ότι ως εμφάνιση δεν λογίζεται μόνο η παρουσία στο στούντιο, αλλά το σύνολο των
εμφανίσεων-παρουσιάσεων,
ανεξαρτήτως
τύπου,
τόσο
ζωντανά
όσο
και
μαγνητοσκοπημένα. Για παράδειγμα, κάθε μαγνητοσκοπημένη δήλωση ή γραπτή δήλωση
(π.χ. δελτίο τύπου) πολιτικού στελέχους που μπορεί να παρουσιάζεται σε ένα δελτίο
ειδήσεων ή άλλη ειδησεογραφική εκπομπή, μετράει ως παρουσία, όπως βέβαια και κάθε
παρουσία στο στούντιο.
Πίνακας 5: Ποσοστά Εμφανίσεων Στελεχών ανά Τ/Σ Ιανουάριος - Απρίλιος
2019
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*Τα στοιχεία του Τ/Σ OPEN BEYOND αφορούν στην περίοδο από 1.3.2019 και μετά

Πίνακας 6:Ποσοστά Εμφανίσεων Στελεχών ανά Τ/Σ
Προεκλογική περίοδος Ευρωεκλογών 2019
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Πίνακας 7: Ποσοστά Εμφανίσεων Στελεχών ανά Τ/Σ - Προεκλογική περίοδος Βουλευτικών
Εκλογών 2019

Πίνακας 8: Ποσοστά Εμφανίσεων Στελεχών ανά Τ/Σ Ιούλιος - Δεκέμβριος 2019
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Γράφημα 2: Διαχρονική Εξέλιξη Ποσοστών Εμφανίσεων Πολιτικών Στελεχών 2019
(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων)

Τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των πολιτικών στελεχών (κεφαλών) που
προβλήθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά το 2019, εμφανίζουν σε γενικές
γραμμές παρόμοια, αλλά περισσότερο ομαλοποιημένη, εικόνα από τα στοιχεία χρονικής
έκθεσης των αντίστοιχων περιόδων.

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αμιγώς ποσοτικών μεθόδων και τα
προβλήματα υποστελέχωσης, που αμφότερα έχουν επισημανθεί κατά τα προηγούμενα έτη,
συνεχίζουν να υφίστανται και χρήζουν αντιμετώπισης.
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2018
2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΧΡΗΣΕΙΣ 2016 - 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΧΡΗΣΕΙΣ 2016-2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μητρώο παρόχων περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περιλαμβάνει επτά εταιρίες που εκπέμπουν με
πανελλαδική εμβέλεια. Μία εξ’αυτών, η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV», έχει χαρακτήρα
προγράμματος «μη ενημερωτικό», ενώ οι υπόλοιπες έξι κατέχουν «άδεια επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου». Στην παρούσα ανάλυση
περιγράφονται τα αποτελέσματα του κλάδου, όπως αυτός ορίζεται από τις
εγγεγραμμένες έξι εταιρίες παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος στο οικείο μητρώο επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. για τα έτη
2016-2018. Σημειώνεται ότι δεν διαλαμβάνονται στοιχεία για την χρήση 2019, διότι
έχει παραταθεί η προθεσμία ανάρτησής αυτών μέχρι την 19/11/2020.
Περιγραφή – ταξινόμηση κλάδου
Οι εταιρίες που έλαβαν άδεια λειτουργίας παρόχου τηλεοπτικού περιεχόμενου
είναι οι:
Αθανασία Βράχα
Λογότυπο
Ειδικός επιστήμονας Ε.Σ.Ρ. – Οικονομολόγος
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Εισαγωγή
Το μητρώο παρόχων περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περιλαμβάνει επτά εταιρίες που εκπέμπουν με
πανελλαδική εμβέλεια. Μία εξ’αυτών, η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV», έχει χαρακτήρα
προγράμματος «μη ενημερωτικό», ενώ οι υπόλοιπες έξι κατέχουν «άδεια επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου». Στην παρούσα ανάλυση
περιγράφονται τα αποτελέσματα του κλάδου, όπως αυτός ορίζεται από τις
εγγεγραμμένες έξι εταιρίες παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος στο οικείο μητρώο επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. για τα έτη
2016-2018. Σημειώνεται ότι δεν διαλαμβάνονται στοιχεία για την χρήση 2019, διότι
έχει παραταθεί η προθεσμία ανάρτησής αυτών μέχρι την 19/11/2020.
Περιγραφή – ταξινόμηση κλάδου
Οι εταιρίες που έλαβαν άδεια λειτουργίας παρόχου τηλεοπτικού περιεχόμενου
είναι οι:
Λογότυπο

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΑΙ

STAR CHANNEL

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
NEA THΛΕΟΡΑΣΗ A.E.

ALPHA

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε.

ANTENNA ΤV
(ΑΝΤ1)

ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV A.E.

Ε TV
(πλέον open beyond)

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

MEGA

ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Χαρακτηριστικά (ταυτότητα) αδειών
Οι άδειες λειτουργείας παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4339/29.10.2015. Η εμβέλεια τους καλύπτει κατά
τουλάχιστον το 95% της επικράτειας και χαρακτηρίζονται ως εθνικής εμβέλειας. Το
πρόγραμμα τους είναι «ενημερωτικό πρόγραμμα -γενικού περιεχομένου». Η
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διάρκεια της αδείας είναι δεκαετής και το τίμημα απόκτησης της ανήλθε σε 35 εκ
ευρώ, πληρωτέο σε ετήσιες ισόποσες δόσεις.
Οικονομικά στοιχεία κλάδου
Οι προαναφερόμενες έξι (6) εταιρίες, υπέβαλλαν στο Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης τους ισολογισμούς χρήσης 2018 ως τμήμα των ετησίως
υποβαλλομένων εγγράφων του Π.Δ. 310/96. Προκειμένου να υπολογισθούν τα
αποτελέσματα του κλάδου λειτουργίας τους, έγινε ομαδική επεξεργασία των
ισολογισμών τους και προέκυψαν τα εξής βασικά οικονομικά μεγέθη.

Πίνακας συνοπτικών αποτελεσμάτων παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου
εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου (εκφρασμένα εκ. €)
Βασικά οικονομικά μεγέθη
2018*
2017
2016
Σύνολο ενεργητικού
880,57
747,33
734,67
Σύνολο καταβλημένου μετοχικού
248,82
151,47
99,45
κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
81,76
62,09
51,83
Μακροπρόθεσμες δανειακές
105,39
212,02
228,89
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
122,97
131,49
114,24
υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
568,87
341,74
339,72
Κύκλος εργασιών
298,51
213,91
223,98
Κόστος προϊόντων
259,76
176,39
169,10
Μικτό κέρδος
38,75
37,52
54,88
Κέρδη προ φόρων
-70,40
-29,97
-21,41
Κέρδη μετά φόρων
-68,18
-31,67
-82,21
* Το έτος 2018 περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα της «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και συνεπώς δεν μπορούν να
συγκριθούν ευθέως με τα αποτελέσματα της περιόδου 2016-2017
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Διαγραμματικά απεικονίζονται ως εξής:

Η μεταβολή που καταγράφεται στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προέρχεται
αφενός από την άθροιση των αποτελεσμάτων του MEGA στον κλάδο, με συμμετοχή
9%, αλλά και από νέες κεφαλαιουχικές εισφορές συνολικού ύψους 73,76 εκ. ευρώ.
Συνεπεία των νέων κεφαλαίων βελτιώθηκε και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, το
οποίο όμως συνεπεία μεταφερόμενων ζημιών, δεν αυξήθηκε με ανάλογο ρυθμό.
Επιπλέον για δύο εταιρίες του κλάδου, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους είναι
μικρότερο από ½ του καταβλημένου για την χρήση 2018, ενώ σε μια περίπτωση το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο του ελαχίστου οριζόμενου από τον Ν.
4339/2015.
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Ο κύκλος εργασιών του κλάδου για το έτος ανήλθε σε 291,51 εκ ευρώ και η
συμμετοχή των επιμέρους εταιριών σ ’αυτόν καταγράφεται ως εξής:

Το σύνολο των υποχρεώσεων της χρήσης 2018 ανήλθε σε συνολικά 797,24 εκ. ευρώ
από τα οποία 228,38 εκ. ευρώ αφορά σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο δανεισμό. Η
δανειακή επιβάρυνση του κλάδου σημείωσε σημαντική μείωση κατά 34% σε σχέση
με την προηγούμενη χρήση, παρόλα αυτά η συνολική έκθεση το κλάδου
υπερκαλύπτει 2,8 φορές το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και κρίνεται σημαντική.
Την κυριότερη συμμετοχή στην μείωση αυτή είχε ο «ANTENNA TV» που μείωσε την
έκθεση του σε ξένα κεφάλαια κατά 111,21 εκ ευρώ, συνεχίζοντας τον πτωτικό
ρυθμό από την προηγούμενη χρήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «E TV» και ο MEGA
δεν έχουν δανεισμό.
Διαγραμματικά απεικονίζεται ως εξής:
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2018-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ –
ΧΡΗΣΕΙΣ 2018, 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΧΡΗΣΕΙΣ 2018, 2019
Συνοπτική ανάλυση των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό
διάστημα 1/1/2018-31/12/2019 και γνωστοποιήθηκαν στο Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με
το αρ. 1, παρ. 13 ν. 2328/1995, όπως ισχύει, περί ελέγχου των μέσων
χρηματοδότησης προσώπων που απέκτησαν ή αύξησαν τη συμμετοχή τους σε
Ρ/Τ σταθμούς

Συντάχθηκε από τον Χρήστο Μανουσέλη ειδικό επιστήμονα ΕΣΡ – Οικονομολόγο
με την παροχή στοιχείων από τους ειδικούς επιστημόνες ΕΣΡ – Οικονομολόγους
Ανδρέα Παπανδρέου, Απόστολο Χριστόπουλο, Παναγιώτη Μαλέσιο, Φώτη
Αγγελή και Αθανασία Βράχα
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Κατά τα έτη 2018 και 2019 γνωστοποιήθηκαν στο Ε.Σ.Ρ. και σχηματίστηκαν φάκελοι
ελέγχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 95 πράξεις μεταβολών στο
κεφάλαιο ή στη μετοχική σύνθεση ραδιοφωνικών (Ρ/Φ) και τηλεοπτικών (Τ/Ο)
επιχειρήσεων, με τη μεγάλη πλειοψηφία (72) να αφορά σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς.4

Το 79% των υποθέσεων προήλθε από μεταβιβάσεις σταθμών, έναντι 14% από
αυξήσεις κεφαλαίου (ΑΚ), ενώ υποβλήθηκαν προς έλεγχο τρείς εταιρικοί
μετασχηματισμοί (δύο συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και μία απόσχιση κλάδου).

4

Εξαιρούνται από την παρούσα ανάλυση μεταβολές που εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου και έχουν
ενδεχομένως πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα αναφοράς, αλλά δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο
ενταχθεί στην ελεγκτική διαδικασία. Επίσης, έχει εξαιρεθεί η ιδιαίτερη περίπτωση της
χρηματιστηριακής μεταβίβασης (την 30/5/2018) ποσοστού 5% των μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. στην
Deutsche Telecom AG, αντί ποσού ευρώ 284,05 εκ., για την οποία σχηματίστηκε φάκελος ελέγχου
λόγω της δραστηριότητας παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω της Cosmote TV. Ο
λόγος είναι ότι τυχόν προσθήκη της θα αλλοίωνε, λόγω μεγέθους, τη γενική εικόνα των λοιπών
συναλλαγών.
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Ο αριθμός των μεταβιβάσεων ήταν σχετικά σταθερός μεταξύ των δύο ετών στο
εξεταζόμενο διάστημα. Οι μεταβιβάσεις Ρ/Φ σταθμών ανήλθαν στις 32 το 2019 από
29 το 2018 (+10%), ενώ στο τηλεοπτικό πεδίο η αύξηση είναι σημαντική σε ότι
αφορά τον αριθμό των πράξεων σε ετήσια βάση (από 4 σε 13), αλλά πρέπει να
συνεκτιμηθεί ότι 10 από αυτές του 2019 αφορούν σε τρεις Τ/Ο σταθμούς. Οι
αυξήσεις κεφαλαίου από την άλλη πλευρά περιορίστηκαν στις 14 συνολικά
περιπτώσεις, με μόλις τρεις σχετικούς φακέλους κατά το 2019.

Σε ότι αφορά τα κεφάλαια που διακινήθηκαν την περίοδο 2018-19 για τις δύο
κατηγορίες συναλλαγών που εξετάζονται εδώ (μεταβιβάσεις, ΑΚ), ανήλθαν
συνολικά σε 117,3 εκ. ευρώ, ποσό που κατανέμεται συντριπτικά υπέρ των
αυξήσεων κεφαλαίου (89,4 εκ. ευρώ).

Ειδικότερα, διατέθηκαν για την κεφαλαιακή ενίσχυση τηλεοπτικών σταθμών ποσά
64,1 εκ. ευρώ και 18 εκ. ευρώ το 2018 και 2019 αντίστοιχα, ποσά που αποδίδονται
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σχεδόν στο σύνολό τους σε πράξεις παρόχων ενημερωτικού προγράμματος εθνικής
εμβέλειας (ΑΝΤΕΝΝΑ, OPEN και STAR).
Στα ραδιόφωνα, οι αυξήσεις κεφαλαίου έφτασαν στο ποσό των 7,4 εκ. ευρώ και
αφορούν συγκριτικά περισσότερους σταθμούς (εννέα έναντι πέντε Τ/Σ), με την
εξαίρεση ωστόσο δύο περιπτώσεων, αφορούν σταθμούς συγκεντρωμένους στην
Αττική.
Για μεταβιβάσεις, από την άλλη πλευρά, διατέθηκαν συνολικά 27.8 εκ. ευρώ. Από
το ποσό αυτό, δύο πράξεις (εξαγορά του 50% της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ και
μεταβίβαση ΜΕΛΩΔΙΑ Ν. Αττικής) απορρόφησαν 25 εκ. ευρώ. Τα συνολικά
κεφάλαια που διακινήθηκαν για τους εξεταζόμενους σκοπούς παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί:
Πιν. 1 - Αξία συναλλαγών ανά κατηγορία πράξης και είδος σταθμού
(Ποσά σε € χιλ.)
Κατηγορία
Μεταβιβάσεις
Αυξήσεις κεφαλαίου

Τ/Ο σταθμοί
2018
2019
114
23,495
64,120
18,000

Σύνολο

64,234

41,495

Ρ/Φ σταθμοί
2018
2019
3,985
215
7,246
106
11,231

321

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν εξαιρεθούν από την εικόνα οι ακραίες, με κριτήριο το
τίμημα, υποθέσεις (με τον πήχη να ορίζεται στο 1 εκ. ευρώ για τους Τ/Ο σταθμούς
και στα 500 χιλ. ευρώ για τους Ρ/Φ), η μέση αξία ανά συναλλαγή για τους λοιπούς
σταθμούς κινήθηκε σε όλες τις κατηγορίες κάτω από το όριο των 30 χιλ. ευρώ, όπως
γίνεται απτό από το Σχ. 6:
Αξία συναλλαγών Ρ/Φ και Τ/Ο επιχειρήσεων

Πιο συγκεκριμένα, υπό τον ως άνω κανόνα για την εξαίρεση των ακραίων τιμών, η
μέση αξία συναλλαγής ήταν στα ραδιόφωνα 15,5 και 6,7 χιλ. ευρώ για τις
μεταβιβάσεις και 441 και 53 χιλ. ευρώ για τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2018 και 2019
αντίστοιχα. Στους Τ/Ο σταθμούς, οι αντίστοιχες τιμές για τις μεταβιβάσεις 2018 και
2019 είναι 28,5 χιλ. και 13,7 χιλ. ευρώ, ενώ για τις αυξήσεις κεφαλαίου η μέση τιμή
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υπολογίζεται μόνο για το 2018 (355 χιλ. ευρώ), καθώς το επόμενο έτος
πραγματοποιήθηκε μία μόνο σχετική πράξη.

Με βάση τη νομική μορφή όσων απέκτησαν συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικούς
σταθμούς κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η πλειοψηφία αφορά φυσικά πρόσωπα
και στις δύο κατηγορίες σταθμών (44% στους Τ/Ο και 47% στους Ρ/Φ). Τα
ειδικότερα ποσοστά, κατά το κριτήριο αυτό, απεικονίζονται κατωτέρω:

Ποσοστά συναλλαγών κατά νομική μορφή αγοραστή

Τέλος, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των συναλλαγών, με βάση τις
περιφέρειες όπου έχουν τις έδρες τους οι φορείς των σταθμών που συμμετείχαν σε
αυτές, η περιοχή της Αττικής, απορρόφησε πάνω από το 97% της συνολικής τους
αξίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα κατωτέρω:
Πιν. 2 - Αξία συναλλαγών ανά περιφέρεια
(Ποσά σε € χιλ.)
Περιφέρεια
Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σύνολο

Χρήση 2018

Χρήση 2019

Ρ/Φ

Τ/Ο

Σύνολο

Ρ/Φ

Τ/Ο

Σύνολο

3

0

3

8

46

54

10,987
0
2
0
0
12
1
124
55
12
0
35
11,231

63,765
5
0
0
0
0
5
39
0
0
0
420
64,234

74,753
5
2
0
0
12
6
163
55
12
0
455
75,466

176
8
2
2
2
5
0
49
62
1
6
1
321

39,477
0
35
0
0
0
0
1,922
0
0
0
15
41,495

39,653
8
37
2
2
5
0
1,970
62
1
6
16
41,816
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Σημειώνεται, τέλος, ότι σε δέκα περιπτώσεις, οι αποκτήσαντες συμμετοχή έχουν
έδρα έκτος Ελλάδας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες για τις
αναλυθείσες συναλλαγές ανά σταθμό.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ 2018-2019
Ελεγχόμενη
πράξη

Φορέας

ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ρ/Φ
ΣΤΑΘ
ΜΟΙ

Τ/Ο ΣΤΑΘΜΟΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιφ.

Χρήση

Αγοραστής

Σταθμός

Ν.Μ.

Είδος

Αξία (€)

Έδρα

Νομ. μορφή

2018

ANTENNA TV

ΑΕ

ΑΜΚ

37,701,000

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2018

STAR CHANNEL

ΑΕ

ΑΜΚ

17,044,447

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2018

E RADIO-TV

ΑΕ

ΑΜΚ

9,020,000

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2019

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ

ΑΕ

ΜΤΒ

21,477,000

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

E RADIO-TV

ΑΕ

ΑΜΚ

18,000,000

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2019

SMILE

ΑΕ

ΑΠΟΣΧ

2018

STAR CHANNEL ΚΕΝ. ΕΛΛ.

ΑΕ

2018

STAR CHANNEL ΚΕΝ. ΕΛΛ.

2018

0

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

ΑΜΚ

355,002

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΑΕ

ΜΤΒ

64,860

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

4Ε

ΑΕ

ΜΤΒ

39,109

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

2018

ΑΛΗΘΕΙΑ TV

ΑΕ

ΜΤΒ

5,180

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

CORFU CHANNEL

ΑΕ

ΜΤΒ

4,773

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

ΑΕ

ΜΤΒ

507,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

ΑΕ

ΜΤΒ

504,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

ΑΕ

ΜΤΒ

483,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

ΑΕ

ΜΤΒ

327,654

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

ΑΕ

ΜΤΒ

100,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ Α.Ε

ΑΕ

ΜΤΒ

43,384

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

IONIAN CHANNEL

ΑΕ

ΜΤΒ

26,387

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

IONIAN CHANNEL

ΑΕ

ΜΤΒ

8,648

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

STAR CHANNEL ΚΕΝ. ΕΛΛ.

ΑΕ

ΜΤΒ

7,981

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

STAR CHANNEL ΚΕΝ. ΕΛΛ.

ΑΕ

ΜΤΒ

4,352

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

STAR CHANNEL ΚΕΝ. ΕΛΛ.

ΑΕ

ΜΤΒ

2,742

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

ΣΤΑΡ ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε.

ΑΕ

ΜΤΒ

2,500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

HIT RADIO

ΑΕ

ΑΜΚ

4,600,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2018

ΜΕΛΩΔΙΑ FM100

ΑΕ

ΜΤΒ

3,550,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2018

LEGEND 88,6

ΑΕ

ΑΜΚ

957,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ
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2018

ΣΠΟΡ FM 94.6

ΑΕ

ΑΜΚ

885,924

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2018

SPORT 24 RADIO 103.3

ΑΕ

ΑΜΚ

264,500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2018

ΜΕΛΩΔΙΑ FM 100

ΑΕ

ΑΜΚ

250,062

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2018

PARTY FM 104

ΑΕ

ΜΤΒ

240,000

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2018

MUSIC 89,2

ΑΕ

ΑΜΚ

220,000

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2018

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΕ

ΜΤΒ

20,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΘΡΗΣΚ/ΚΟ

2018

MENTA 88 FM

ΑΕ

ΣΥΓΧ

0

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ATLANTIS FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕ

ΑΜΚ

100,002

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

RADIO SFERA 102,2 FM

ΑΕ

ΜΤΒ

73,500

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2019

MUSIC 89,2 FM

ΑΕ

ΜΤΒ

2,372

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2019

GALAXY 92 FM

ΑΕ

ΜΤΒ

233

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΠΕ

2019

ΜΕΛΩΔΙΑ FM 100

ΑΕ

ΣΥΓΧ

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

Φορέας

ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΟΙ

Περιφ.

0

Ελεγχόμενη
πράξη
Αξία
Είδος
(€)

Σταθμός

Ν.Μ.

2018

FAIR PLAY 96.1

ΑΕ

ΑΜΚ

2018

ΛΑΜΙΑ FM 1

ΟΕ

2018

1055 ROCK

ΙΚΕ

2018

ΑΝΤΕΝΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

2018

ΡΥΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

2018
2018

Αγοραστής
Έδρα

Νομ. μορφή

68,620

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΜΤΒ

32,125

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΜΤΒ

20,790

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

18,600

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

18,600

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

1055 ROCK

ΙΚΕ

ΜΤΒ

16,800

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΠΑΛΜΟΣ

ΕΠΕ

ΜΤΒ

12,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2018

ΣΠΟΡ NEWS 90,1 FM

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

12,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

2018

ΜΗΝΥΜΑ 107.7

ΟΕ

ΜΤΒ

10,015

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΚΡΗΤΗ FM

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

9,920

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΡΑΔΙΟ ΜΟΙΡΕΣ 97,1

ΕΕ

ΜΤΒ

7,043

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 102,4

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

5,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

HOME

ΙΚΕ

ΜΤΒ

3,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΜΕΛΩΔΙΑ 104,8

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

2,500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΠΑΛΜΟΣ FM 103.2

ΕΠΕ

ΜΤΒ

1,373

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ

2018

ARIA FM

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

MAD RADIO 107

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ρ/Φ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

RADIO ORGINAL

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΑΓΡΙΝΙΟ 93.7

ΕΠΕ

ΜΤΒ

500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ

2018

ΡΥΘΜΟΣ FM

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ

2018

GOAL FM 105,1

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

420

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ALPHA RADIO 88,6

ΕΕ

ΜΤΒ

300

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

CAPITAL FM 97,8

ΕΕ

ΜΤΒ

50

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ΡΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΕ

ΜΤΒ

50

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

ALPHA RADIO

ΕΠΕ

ΜΤΒ

0

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2018

BLE MEDIA GROUP

ΕΠΕ

ΜΤΒ

0

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

PLAN 104,3

ΟΕ

ΜΤΒ

30,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

ΑΝΤΕΝΝΑ

ΑΕ

ΜΤΒ

18,600

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΙΚΕ

2019

ΡΥΘΜΟΣ

ΑΕ

ΜΤΒ

18,600

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΙΚΕ
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2019

ΑΛΦΑ ΡΑΔΙΟ 106,2

ΑΕ

ΜΤΒ

7,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

RADIO STAR 95,5

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

6,324

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

SFERA 98.7

ΟΕ

ΜΤΒ

6,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΙΚΕ

2019

ΕΒΡΟΣ 24

ΟΕ

ΑΜΚ

6,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΟΕ

2019

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΙΚΕ

ΜΤΒ

5,940

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ΡΑΔΙΟ ΛΑΒΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

5,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΙΚΕ

2019

ΡΑΔΙΟ ΛΕΣΒΟΣ ΣΤΑ FM

ΑΕ

ΜΤΒ

5,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

2019

ECORADIO

ΑΕ

ΜΤΒ

4,771

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΟΕ

2019

TOP FM ΚΡΗΤΗΣ 89,80 MHZ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

4,700

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΙΚΕ

2019

ΚΑΡΑΜΕΛΑ 92,4 FM

ΕΠΕ

ΜΤΒ

4,500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

ΡΑΔΙΟ ΣΑΜΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

3,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΟΙ (συνεχ.)

Φορέας

Ελεγχόμενη
πράξη
Αξία
Είδος
(€)

Σταθμός

Ν.Μ.

2019

ΣΦΑΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90,7

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

2019

ART FM 103,1 ΜΗΖ

ΑΤΟΜΙΚΗ

2019

ΡΑΔΙΟ ΑΚΟΥΑΡΙΟΣ FM

ΟΕ

2019

PARTY FM 103,1

2019
2019

Αγοραστής
Έδρα

Νομ. μορφή

3,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΜΤΒ

2,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΙΚΕ

ΜΤΒ

2,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΟΕ

VIBE FM 95.4

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

ΡΑΔΙΟ ΝΙΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,240

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΕΕ

2019

AVANTI 101,2

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

FOCUS 88,9

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΟΕ

2019

METROMEDIA Α.Ε.

ΑΕ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

STAR FM

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΕ

2019

ΛΑΪΚΟΣ 106,3

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ

2019

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘ. 102,4 FM

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΙΚΕ

2019

ΡΑΔΙΟ ΗΧΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

1,000

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

VIVA GR

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

500

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

2019

ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ FM 96

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΤΒ

0

ΗΜΕΔΑΠΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡ.

(93)

