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1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2021 
 
 
I. Εφαρμογή της Οδηγίας 2018/1808/ΕΕ  
 
Με τα άρθρα 1 έως 36 του Ν 4779/2021 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η 
οδηγία 2010/13/ΕΕ όπως είχε τροποποιηθεί με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ. Το 
κείμενο του νόμου ακολουθεί εν πολλοίς τις διατάξεις και το πνεύμα της 
Οδηγίας και δεν επιβάλλει, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, αυστηρότερες 
διατάξεις. 
 
Με το νέο νόμο, ενισχύεται ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης αφού ανατίθεται σε αυτό η εποπτεία όλων των παρόχων 
καθώς και των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών 
πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο. Το ΕΣΡ επιφορτίζεται, επίσης, με 
υποχρεώσεις συλλογής και τήρησης δεδομένων για κάθε πάροχο υπό τη 
δικαιοδοσία του αλλά και για ορισμένους υπό την δικαιοδοσία άλλων κρατών 
μελών στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. 
 
Ειδικότερα το ΕΣΡ: 
 

• Καθίσταται αρμόδιο για την διαπίστωση της δικαιοδοσίας της Ελλάδος επί 
ορισμένου παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (άρθρο 2) αλλά και 
παρόχου υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο (άρθρο 31) και για 
την τήρηση ενημερωμένου μητρώου τέτοιων παρόχων. 

• Εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διαφορές που ανακύπτουν για ζητήματα 
δικαιοδοσίας (άρθρο 3 παρ. 7 και 31 παρ.6)) ή από την λήψη υπηρεσιών 
παρεχόμενων στην Ελλάδα από παρόχους εγκατεστημένους σε άλλα 
κράτη-μέλη (άρθρα 4 και 5). 

• Καθίσταται αρμόδιο για την τήρηση Μητρώου παρόχων υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας, εγκατεστημένων σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα 
προγράμματα των οποίων μεταδίδονται στην Ελλάδα από τις 
συνδρομητικές ή άλλες πλατφόρμες (άρθρο 4 παρ. 7). 

• Μπορεί να συνεργάζεται με τους παρόχους υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας και παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, 
παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών και άλλους για την κατάρτιση 
εθνικών κωδίκων δεοντολογίας (άρθρο 6) και να προωθεί διαδικασίες για 
την επίτευξη συρρύθμισης στα θέματα που η Οδηγία ενθαρρύνει τέτοιες 
πρακτικές (άρθρο 32 παρ. 8). 

• Οφείλει να τηρεί στοιχεία για την εφαρμογή, από τους παρόχους 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, των σχετικών με την προσβασιμότητα 
των ατόμων με αναπηρίες υποχρεώσεών τους (άρθρο 7 παρ. 2 και 3), να 
παρέχει, σε συνεργασία με άλλες Αρχές και φορείς, στα άτομα με 
αναπηρίες πληροφορίες για τα προγράμματα που είναι προσβάσιμα σε 
αυτά καθώς και να δέχεται σχετικές καταγγελίες (άρθρο 7 παρ.4). 

• Οφείλει να τηρεί στοιχεία για την προώθηση των ευρωπαϊκών παραγωγών 
από τους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών (άρθρο 17 παρ. 1) αλλά 
και γραμμικών (άρθρα 20 παρ. 2 και 21 παρ. 2). 
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• Οφείλει να τηρεί στοιχεία για τα έσοδα που πραγματοποιούν, κατ΄ έτος, 
στην Ελλάδα οι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη-μέλη πάροχοι κατά 
παραγγελία υπηρεσιών, οι οποίοι απευθύνουν τις υπηρεσίες τους και στην 
Ελλάδα, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος της συνεισφοράς τους για 
την παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 17 παρ.4). 

• Καθίσταται, επίσης, αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 
πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο (άρθρο 32 παρ. 9 και 10). 

• Οφείλει να τηρεί στοιχεία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας σε άλλα κράτη μέλη από τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
παρόχους τέτοιων υπηρεσιών (άρθρο 3). 

• Οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της 
κριτικής σκέψης και των γνώσεων των πολιτών προκειμένου οι τελευταίοι 
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα 
μέσα επικοινωνίας . 

 
Η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων αυτών θα εξαρτηθεί, αφενός μεν 
από τον βαθμό συμμόρφωσης της Πολιτείας προς τις επιταγές της Οδηγίας 
(άρθρο 30) για παροχή προς την Αρχή των αναγκαίων για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της πόρων, αφετέρου από την αποτελεσματική αναδιοργάνωση 
των υπηρεσιών του ΕΣΡ, την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και 
κυρίως τον ανασχεδιασμό του τρόπου άσκησης των καθηκόντων του. 
 
 
IΙ. Αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας 
 
1. Με την απόφαση ΣτΕ 106/2021 επικυρώθηκαν οι με αριθμό 297/2011 και 

482/2011 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., με τις οποίες είχε επιβληθεί χρηματική 
κύρωση κατά ραδιοφωνικού σταθμού για παράνομη μετάδοση 
διαφημίσεων τυχερών παιγνίων διαξαγόμενων μέσω μη αδειοδοτημένων 
«διαδικτυακών καζίνο». 

 
2. Με την απόφαση ΣτΕ 2434/2021 επικυρώθηκαν οι με αριθμό 174/2008 και 

524/2008 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., με τις οποίες είχαν επιβληθεί χρηματικές 
κυρώσεις κατά παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας για 
παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των προβλεπόμενων από 
το ΠΔ 310/1996 στοιχείων. 

 
3. Με την απόφαση ΣτΕ 1679/2021 επικυρώθηκε η με αριθμό 155/2018 

απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί σε πάροχο περιεχομένου 
περιφερειακής εμβέλειας α) χρηματική κύρωση και β) προσωρινή 
αναστολή μετάδοσης του τηλεοπτικού του προγράμματος για την προβολή 
αθλητικής εκπομπής με υποβαθμισμένη ποιοτική στάθμη και περιέχουσας 
μειωτικούς χαρακτηρισμούς κατά προσώπου στη βάση της φυλής. 

 
4. Με την απόφαση ΣτΕ 1882/2021 ακυρώθηκε η με αριθμό 122/2018 

απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί σε πάροχο περιεχομένου 
εθνικής εμβέλειας χρηματική κύρωση για προσβολή προσώπου. Ως λόγος 
της ακύρωσης αναφέρεται: ότι η εν λόγω προσβολή θα μπορούσε 
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ευχερώς να αρθεί με την υποβολή από τον προσβληθέντα αίτησης 
επανόρθωσης. 

 
5. Με την απόφαση ΣτΕ 1879/2021 επικυρώθηκε η με αριθμό 84/2017 

απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί χρηματική κύρωση κατά 
παρόχου περιεχομένου εθνικής εμβέλειας για την παραβίαση των 
κανόνων της πολιτικής πολυφωνίας κατά την τηλεοπτική παρουσίαση των 
πολιτικών συγκεντρώσεων που προηγηθήκαν του δημοψηφίσματος της 
5ης Ιουλίου 2015. 

 
6. Με την απόφαση ΣτΕ 1196/2021 επικυρώθηκε η με αριθμό 95/2019 

απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία είχε επιβληθεί σε πάροχο περιεχομένου 
περιφερειακής εμβέλειας α) χρηματική κύρωση και β) οριστική διακοπή 
μετάδοσης ψυχαγωγικών εκπομπών του κατά τις οποίες προβάλλονταν 
απατηλοί τηλεοπτικοί διαγωνισμοί χωρίς πραγματική απόδοση των 
υποτιθέμενων επάθλων. 

 
 
IΙΙ. Αποφάσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. 
 
1. Με τις υπ’ αριθμ. 3/2021, 34/2021, 35/2021, 122/2021 αποφάσεις 

απορρίφθηκαν ως αβάσιμες (αναπόδεικτες) αιτήσεις για χορήγηση 
Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίες 
(αιτήσεις) είχαν ως έρεισμα τον ισχυρισμό ότι λειτουργούσαν (παρανόμως) 
την 01/11/1999. 
 

2. Με την υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση (καθώς και με άλλες ομοίου 
περιεχομένου) απορρίφθηκε αίτηση θεραπείας κατά προηγούμενης 
απόφασης για την οποία είχε απορριφθεί αίτημα για χορήγηση Βεβαίωσης 
Νόμιμης Λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού στην βάση ότι με το άρθρο 
12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005 -κατά το οποίο «θεωρούνται νομίμως 
λειτουργούντες εντός των ορίων του Νομού Αττικής …. οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31/12/2004»- 
«παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και 
μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού 
φάσματος γενικώς». 

 
3. Με την υπ’ αριθμ. 5/2021 απόφαση επεβλήθησαν κυρώσεις σε φορέα 

ψυχαγωγικού ιστοτόπου για τηλεοπτικής μορφής πρόγραμμα ποιοτικώς 
υποβαθμισμένο και περιέχον προσβολή της ανθρώπινης αξίας και 
ενθάρρυνση διακρίσεων με βάση το φύλο. 

 
4. Με την υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφαση επεβλήθησαν κυρώσεις σε 

τηλεοπτικό σταθμό για προβολή προγράμματος υποβαθμισμένης 
ποιότητας και ακατάλληλου για ανηλίκους. 

 
5. Με τις υπ’ αριθμ. 10/2021 και 11/2021 αποφάσεις απορρίφθηκαν (ως 

απαράδεκτες) αιτήσεις θεραπείας στη βάση ότι, λόγω μη (εμπροθέσμου) 
ασκήσεως δικαστικής προσφυγής οι προσβαλλόμενες αποφάσεις 
(διοικητικές πράξεις) της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. κατέστησαν απρόσβλητες. 
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6. Με τις υπ’ αριθμ. 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 

21/2021, 52/2021, 53/2021, 61/2021, 135/2021, 152/2021 αποφάσεις 
διεγράφησαν από το οικείο μητρώο ισάριθμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί λόγω 
διακοπής της λειτουργίας τους με το σκεπτικό ότι όρος ύπαρξης της 
έννομης σχέσης μεταξύ του φορέως και του Κράτους «και μια αντίστοιχη 
υποχρέωση του χρήστη μιας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι η διαρκής και 
αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή λειτουργίας του οποίου 
επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του 
δικαιούχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση τους διεθνείς 
κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή 
τηλεοπτικού φάσματος)». 

 
7. Με την υπ’ αριθμ. 19/2021 απόφαση επεβλήθησαν κυρώσεις σε 

τηλεοπτικό σταθμό για παραβίαση: α) της υποχρέωσης «για εξασφάλιση 
της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, στην οποία συνέβαλε και η μη 
τήρηση των κανόνων ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά» και β) 
της υποχρέωσης «σεβασμού της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών». 

 
8. Με την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό στη βάση ότι «η εγκαλούμενη εταιρεία επιτρέποντας να συνεχισθεί 
η τηλεοπτική μετάδοση μιας υβριστικής λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ 
προσκεκλημένων τηλεοπτικής εκπομπής της, παραβίασε «εκ προθέσεως 
την υποχρέωση περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος». 

 
9. Με τις υπ’ αριθμ. 26/2021 και 27/2021 αποφάσεις επεβλήθησαν 

κυρώσεις σε τηλεοπτικό σταθμό διότι «μετέδωσε εξακολουθητικώς … 
τυχερό παιχνίδι… κατά τρόπο που μπορούσε να παραπλανήσει το 
τηλεοπτικό κοινό ως προς τους όρους συμμετοχής και κατανόησης του 
προσφερόμενου χρηματικού επάθλου και προσβάλλει, λόγω της άδηλης 
και αδόκιμης μεθοδολογίας του, τους συμμετέχοντες σε αυτό παίκτες και 
τους τηλεθεατές».  

 
10. Με την υπ’ αριθμ. 25/2021 απόφαση κρίθηκε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί 

έχουν υποχρέωση «να λαμβάνουν μέτρα, ώστε το περιεχόμενο των 
διαγωνισμών που μεταδίδουν με συμμετοχή του κοινού μέσω 
τηλεφωνικών γραμμών και μηνυμάτων υψηλής χρέωσης να είναι σαφές ως 
προς τον τρόπο διεκδίκησης και κατάκτησης του εκάστοτε 
προαναφερόμενου επάθλου, και ιδίως να φροντίζουν, ώστε οι όροι 
συμμετοχής …. αφενός μεν να περιγράφονται με ακρίβεια και αφετέρου να 
είναι άμεσα προσβάσιμοι στους ενδιαφερομένους, χωρίς να απαιτείται 
εξειδικευμένη ηλεκτρονική αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών». 
Επεβλήθη δε σε τηλεοπτικό σταθμό κύρωση για παραβίαση της 
υποχρέωσης αυτής. 

 
11. Με απόφαση του έτους 2019 είχε ανακληθεί Βεβαίωση Νόμιμης 

Λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού με βάση αίτηση και καταγγελία τρίτου 
προσώπου, που είχε επίσης σε λειτουργία ραδιοφωνικό σταθμό. Με την 
υπ’ αριθμ. 30/2021 απόφαση απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας του 
στερηθέντος την Β.Ν.Λ. προσώπου στη βάση ότι δεν προσκομίζεται 
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κανένα νέο δεδομένο, αλλά γίνεται παραπομπή στα ίδια επιχειρήματα που 
είχαν προβληθεί κατά την προηγούμενη διαδικασία. 

 
12. Με την υπ’ αριθμ. 51/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό διότι «παραβίασε -εκ προθέσεως- τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία 
ως προς την απαγόρευση αδιάκριτης παρέμβασης σε προσωπικό πόνο ή 
πένθος». 

 
13. Με την υπ’ αριθμ 55/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό για «αθέμιτη θεματική τοποθέτηση συμπληρώματος διατροφής 
εντός ενημερωτικής εκπομπής και μετάδοση συγκεκαλυμένων 
παραπλανητικών μηνυμάτων σχετικών με το επίμαχο συμπλήρωμα 
διατροφής». 

 
14. Το έτος 2021, με επίσπευση πιστωτού, επεβλήθη σε επιχείρηση 

ραδιοφωνικού σταθμού αναγκαστική αυτής κατάσχεση και ζητήθηκε (από 
τον επισπεύδοντα) η καταχώρηση περίληψης της σχετικής κατασχετήριας 
έκθεσης στην οικεία θέση του ηλεκτρονικού μητρώου του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. 
στην περίπτωση αυτή επέχει, κατά νόμον, θέση υποθηκοφύλακτος και η 
αίτηση έγινε δεκτή. Με την υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφαση της Ολομέλειας 
απερρίφθησαν οι αντιρρήσεις του οφειλέτου (ιδιοκτήτη του σταθμού). 

 
15. Με τις υπ’ αριθμ. 67/2021, 136/2021 και 203/2021 αποφάσεις 

επεβλήσησαν κυρώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς για προβολή ποιοτικώς 
υποβαθμισμένων προγραμμάτων. 

 
16. Με την υπ’ αριθμ. 68/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό για προβολή ποιοτικώς υποβαθμισμένου προγράμματος και για 
μετάδοση ατεκμηρίωτων πληροφοριών. 

 
17. Με τις υπ’ αριθμ. 69/2021, 74/2021, 90/2021, 92/2021, 93/2021,95/2021 

και 98/2021 αποφάσεις επεβλήθησαν κυρώσεις σε τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς για μετάδοση ατεκμηρίωτων πληροφοριών. 

 
18. Με τις υπ’ αριθμ. 71/2021, 72/2021, 161/2021, 162/2021 και 194/2021 

αποφάσεις επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό σταθμό για προβολή 
προγράμματος βλαπτικού για ανηλίκους (με εσφαλμένη σήμανση). 

 
19. Με τις υπ’ αριθμ. 76/2021 και 77/2021 αποφάσεις επεβλήθη κύρωση σε 

τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό για «χρήση απρεπούς λόγου» και για 
«χρήση μισαλλόδοξου λόγου» αντιστοίχως. 

 
20. Με την υπ’ αριθμ. 78/2021 απόφαση επεβλήθη σε τηλεοπτικό σταθμό 

κύρωση για «δυσμενείς διακρίσεις λόγω πεποιθήσεων και γενετήσιου 
προσανατολισμού». 

 
21. Με τις υπ’ αριθμ. 79/2021, 117/2021, 142/2021, 143/2021, 198/2021, 

150/2021 αποφάσεις επεβλήθησαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς κυρώσεις 
για προβολή παραπλανητικών εμπορικών ανακοινώσεων σχετικά με 
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προϊόντα που «παρουσιάσθηκαν ως έχοντα ιδιότητες προφανώς εκτός 
πραγματικότητας». 

 
22. Με την υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφαση επεβλήθησαν κυρώσεις σε 

τηλεοπτικό σταθμό για προβολή προγράμματος υποβαθμισμένης 
ποιότητας, «που μπορούσε να παραπλανήσει το κοινό και να θέσει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία». 

 
23. Με τις υπ’ αριθμ. 99/2021, 101/2021, 103/2021, 104/2021, 140/2021 

αποφάσεις επεβλήθησαν κυρώσεις σε φορείς ηλεκτρονικών ιστοτόπων, 
αφενός, και ραδιοφωνικών σταθμών, αφετέρου, για προβολή και μετάδοση 
προγραμμάτων υποβαθμισμένης ποιότητας και για προσβολή προσώπων. 

 
24. Με τις υπ’ αριθμ. 126/2021, 129/2021, 130/2021, 131/2021, 132/2021 

αποφάσεις επεβλήθησαν κυρώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς για 
προβολή προγράμματος που περιείχε αφενός μεν, «ρητορική μίσους και 
δυσμενούς διάκρισης εις βάρος μεταναστών», αφετέρου δε παρουσίαση 
προϊόντων με υποτιθέμενες θεραπευτικές ιδιότητες εκτός 
πραγματικότητας. 

 
25. Με την υπ’ αριθμ. 134/2021 απόφαση επεβλήθησαν κυρώσεις σε 

τηλεοπτικό σταθμό διότι «παραβίαζε -εκ προθέσεως-: α) την υποχρέωση 
τήρησης της ποιοτικής στάθμης του μεταδιδόμενου οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, β) την υποχρέωση προστασίας των ανηλίκων τηλεθεατών 
και γ) την υποχρέωση σεβασμού της ανθρώπινης αξίας». 

 
26. Με την υπ’ αριθμ. 145/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό για προβολή προγράμματος το οποίο προκαλούσε σύγχυση 
«μεταξύ του ενημερωτικού περιεχομένου του κυρίως σώματος της 
εκπομπής και του εμπορικού χαρακτήρα του επίμαχου αποσπάσματος 
αυτής». 

 
27. Με την υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφαση, δημοσιευθείσα κατά το έτος 2021, 

επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό σταθμό για συγκεκαλυμένη εμπορική 
ανακοίνωση σε δελτίο ειδήσειων. 

 
28. Με την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφαση (δημοσιευθείσα κατά το έτος 2021) 

επεβλήθησαν σε ραδιοφωνικό σταθμό κυρώσεις για μετάδοση 
προγράμματος ποιοτικά υποβαθμισμένου και βλαπτικού για ανήλικους 
ακροατές, καθώς και για προσβολή προσώπου και για δυσμενή διάκριση 
προσώπων στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού. 

 
29. Με την υπ’ αριθμ. 159/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό για μετάδοση ατεκμηρίωτης (και εν τέλει ανακριβούς) 
πληροφορίας. 

 
30. Με την υπ’ αριθμ. 160/2021 απόφαση επεβλήθησαν κυρώσεις σε 

τηλεοπτικό σταθμό για ανεπίτρεπτη δραματοποίηση γεγονότων και για 
προβολή εκπομπών επιβλαβών για ανηλίκους. 
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31. Με τις υπ’ αριθμ. 165/2021, 167/2021, 168/2021 αποφάσεις 
επεβλήθησαν κυρώσεις σε τηλεοπτικό σταθμό για προβολή διαφημίσεων 
παιδικών παιχνιδιών σε μη επιτρεπόμενο χρόνο. 

 
32. Με τις υπ’ αριθμ. 174/2021, 175/2021 και άλλες όμοιου περιεχομένου 

αποφάσεις έγιναν δεκτές αιτήσεις για αλλαγή φυσιογνωμίας 
προγράμματος ραδιοφωνικών σταθμών. 

 
33. Με την υπ’ αριθμ. 195/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό διότι «υπέπεσε στο αδίκημα της προσβολής προσώπου με 
παρουσίαση, ως εις βάρους του είδησης, της ατεκμηρίωτης πληροφορίας 
και της αυθαίρετης υπόθεσης ότι δήθεν έπασχε από ψυχικό νόσημα». 

 
34. Με την υπ’ αριθμ. 200/2021 απόφαση επεβλήθη κύρωση σε τηλεοπτικό 

σταθμό για «δυσμενή διάκριση προσώπων στη βάση της αναπηρίας», 
τελεσθείσα εξ αμελείας. 

 
35. Με τις υπ’ αριθμ. 204/2021 και 205/2021 αποφάσεις επεβλήθησαν 

κυρώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς για «παραβίαση των διατάξεων περί 
ρητορικής μίσους και δυσμενούς διάκρισης έναντι μεταναστών». 

 
36. Με την υπ’ αριθμ. 210/2021 απόφαση επεβλήθησαν σε τηλεοπτικό 

σταθμό κυρώσεις για «παραβίαση της νομοθεσίας ως προς: α) την αρχή 
της ισότητας των φύλων και την προβολή έμφυλων στερεοτύπων, β) την 
υποχρέωση εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, 
στην οποία συνέβαλε και η μη τήρηση των κανόνων ευπρέπειας στη 
γλώσσα και τη συμπεριφορά και γ) την υποχρέωση σεβασμού της 
αξιοπρέπειας των τηλεθεατών». 

 
37. Με την υπ’ αριθμ. 66/2021 απόφαση κρίθηκε ότι προηγούμενη κυρωτική 

απόφαση του Ε.Σ.Ρ. (του έτους 2004) επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση 
του ΣτΕ, «έχει καταστεί οριστικά απρόσβλητος όσον αφορά το σκέλος της 
ενοχής του εμπλεκόμενου στην υπόθεση τηλεοπτικού σταθμού για την 
διάπραξη του αδικήματος της υποβάθμισης της ποιοτικής στάθμης 
προγράμματος» και ότι τίθεται μόνον ζήτημα «επιλογής και επιμέτρησης 
της κυρώσεως». 
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2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
 
Ι. Σύνθεση της Ολομέλειας 
 
Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έως την 10.03.2021 
είχε ως εξής: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 
Πρόεδρος 
Επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 
 
ΜΕΛΗ 
 
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. 
 
Ήδη από την 11η.03.2021 έχουν ορισθεί: 
α) Ως Αντιπρόεδρος, η Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια, Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου επί τιμή, 
β) Ως Μέλος, ο Σωκράτης Τσιχλιάς, Δημοσιογράφος. 
 
 
Η Ολομέλεια συνέρχεται τακτικά και κατά κανόνα δύο (2) φορές την 
εβδομάδα.  
Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν ογδόντα πέντε (85) συνεδριάσεις 
(ακροάσεις) και διασκέψεις της Ολομέλειας. Ελήφθησαν διακόσιες οκτώ 
(208) αποφάσεις. 
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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 
την 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 
 
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 

 
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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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, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). 
 

4. Εξετάζει επίσης αιτήματα για έγκριση περιεχομένου για «ευρυζωνική 
μετάδοση», κατά το άρθρο 15 του Ν. 3592/2007. 
Κατά το έτος 2021 εκδόθηκαν σχετικώς 10 αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου. 
 

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). Αποφασίστηκε να εξετάζονται οι σχετικές αιτήσεις 
από την Ολομέλεια του Συμβουλίου, ώστε να δημοσιεύονται οι επ’ αυτών 
αποφάσεις και να ενημερώνονται ευχερώς οι χρήστες τόσο για την 
ύπαρξη άδειας δικτύωσης, όσο και για τον συγκεκριμένο χρόνο της 
(επιτρεπόμενης) δικτύωσης. Κατά το έτος 2021 εξετάσθηκαν αιτήματα για 
χορήγηση άδειας δικτύωσης και για διακοπή υφιστάμενης δικτύωσης και 
εκδόθηκαν σχετικώς 32 αποφάσεις. 
 

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). Κατά το έτος 2021 εξετάσθηκαν τέσσερα (4) αιτήματα, 
τα οποία και απορρίφθηκαν (βλέπε Ενότητα 1.ΙΙΙ). Συναφώς εκδόθηκαν 
επίσης δεκαπέντε (15) αποφάσεις της Ολομέλειας με τις οποίες 
αναγνωρίσθηκε η διακοπή λειτουργίας ισάριθμων ραδιοφωνικών 
σταθμών, οι οποίοι διεγράφησαν από το οικείο μητρώο. 
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ΙΙΙ.2. Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 
 
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. Βεβαίωσης 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 2021 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 και 

περιφερειακής εμβέλειας: 104 

 

111 

β) Ραδιοφωνικές: 879 

γ) Πάροχοι Συνδρομητικών Υπηρεσιών: 12 

δ) Εκδοτικές:  469 

ε) Διαφημιστικές:  263 

στ) Έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς:  13 

ζ) Παραγωγής οπτικοακουστικών έργων:  26 

η) Επιχειρήσεις Δημοσκοπήσεων:  63 

 
 
β. Εξέτασης 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. 
Κατά το ελεγχόμενο έτος εξετάσθηκαν πολυάριθμα τέτοια αιτήματα, άλλα 
προσφάτως υποβληθέντα και άλλα τελούντα σε εκκρεμότητα από μακρού 
χρόνου, ενίοτε μάλιστα από πολλών ετών, εκδόθηκαν δε σε αρκετές 
περιπτώσεις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας, ύστερα από εισηγήσεις 
ειδικών επιστημόνων, οικονομολόγων και νομικών, και τήρηση της 
απαιτούμενης προδικασίας. 

 
 
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. 
 
Κατά το έτος 2021 εισήχθησαν στο Συμβούλιο 5392 έγγραφα, μεγάλο μέρος 
των οποίων ήσαν καταγγελίες. Ύστερα από την ηλεκτρονική και έντυπη 
πρωτοκόλληση μιας καταγγελίας, αυτή μελετάται από την αρμόδια γραμματεία 
και παρουσιάζεται στον πρόεδρο του Συμβουλίου (ήδη δε στην Αντιπρόεδρο). 
Η Αντιπρόεδρος: Είτε α) αρχειοθετεί την καταγγελία, εάν είναι νομικώς 
αβάσιμη ή προφανώς αβάσιμη κατ’ ουσίαν ή εντελώς αόριστη ή ακατανόητη. 
Είτε β) την αρχειοθετεί με σύντομη αιτιολογία και ορίζει να εισαχθεί στην 
Ολομέλεια για έγκριση ή μη της αρχειοθέτησης. Είτε γ) την εισάγει απευθείας 
στην Ολομέλεια για να κρίνει περί του πρακτέου, ήτοι αν πρέπει να 
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αρχειοθετηθεί ή να σχηματισθεί φάκελος. Είτε δ) προκρίνει μια από τις 
ανωτέρω επιλογές, αφού προηγουμένως ορίσει να προσκομισθεί και να 
προβληθεί, με μέριμνα ειδικού επιστήμονος το καταγγελλόμενο και φερόμενο 
ως περιέχον αδίκημα οπτικοακουστικό ή απλώς ακουστικό περιεχόμενο. Είτε 
ε) αποφασίζει τον σχηματισμό φακέλου και ορίζει -απευθείας ή ύστερα από 
έλεγχο (προβολή ή ακρόαση του σχετικού υλικού)- ειδικό επιστήμονα – νομικό 
για σύνταξη εισήγησης περί του πρακτέου. Είτε στ) μετά την λήψη της 
εισήγησης, προκρίνει μία από τις ανωτέρω επιλογές. 
 
Κατά το έτος 2021: α) Η Ολομέλεια αποφάσισε, ύστερα από τήρηση της 
προαναφερόμενης κατά περίπτωση προδικασίας και την προβολή ή ακρόαση 
του σχετικού περιεχομένου, την αρχειοθέτηση 225 καταγγελιών και συναφών 
εγγράφων χωρίς κλήση των καταγγελλομένων σταθμών σε ακρόαση. β) Η 
Ολομέλεια -ύστερα από κλήση και ακρόαση φορέων οπτικοακουστικού 
περιεχομένου (κυρίως τηλεοπτικών σταθμών) και ύστερα από διάσκεψη 
εξέδωσε και δημοσίευσε για κάθε υπόθεση απόφαση (βλέπε κατωτέρω υπό 
5η Ενότητα, ΙΙ.). 
 
Κατά το έτος 2021 διεκπεραιώθηκαν τα παρακάτω: 

• 2.350 κεντρικά δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ1 και των 6 αδειούχων 
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας (ALPHA, ANT-1, 
MEGA, OPEN, ΣΚΑΪ, STAR) και εξήντα εννέα (69)  24-ωρες ροές 
τηλεοπτικού προγράμματος ΕΡΤ1, ΕΡΤ3, ALPHA, OPEN, ΣΚΑΪ:  
ανάκτηση, αρχειοθέτηση (τήρηση αντιγράφων ασφαλείας) και προώθηση 
στους χειριστές για τον έλεγχο της πολιτικής πολυφωνίας. 

• 225 τηλεοπτικές εκπομπές, 183 τηλεοπτικές σκηνές, δέκα εννέα (19) 
24-ωρες ροές και δέκα (10) 10-ωρες ροές τηλεοπτικού 
προγράμματος: ανάκτηση, αρχειοθέτηση (τήρηση αντιγράφων 
ασφαλείας), εξέταση για τον εντοπισμό παραβάσεων της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και προώθηση σε ενδιαφερόμενους πολίτες 
(περιπτώσεις προσβολής προσωπικότητας) , ή στην ολομέλεια του ΕΣΡ, ή 
στους χειριστές των υποθέσεων του Συμβουλίου. 

• Εφτά (7) 24-ωρες ροές ραδιοφωνικών προγραμμάτων και 132 
ραδιοφωνικές εκπομπές μικρότερης διάρκειας: ανάκτηση, 
αρχειοθέτηση (τήρηση αντιγράφων ασφαλείας), εξέταση για τον εντοπισμό 
παραβάσεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και προώθηση σε 
ενδιαφερόμενους πολίτες (περιπτώσεις προσβολής προσωπικότητας) , ή 
στην ολομέλεια του ΕΣΡ, ή στους χειριστές των υποθέσεων του 
Συμβουλίου. 

• Εβδομήντα δύο (72) απομαγνητοφωνήσεις ελεγχόμενων εκπομπών. 
 
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις: Στο Συμβούλιο περιέρχονται ερωτήσεις 
βουλευτών προς υπουργούς που αφορούν ζητήματα της αρμοδιότητάς του. 
Ύστερα από σχετικά έγγραφα του αρμόδιου υπουργού, το Συμβούλιο εκθέτει 
τις επί των ερωτήσεων απόψεις του και παρέχει σχετικά στοιχεία με τις, επί 
των ζητημάτων που εκάστοτε τίθενται, ενέργειές του. Κατά το έτος 2021 το 
Συμβούλιο χρειάσθηκε να διατυπώσει απόψεις επί 13 κοινοβουλευτικών 
ερωτήσεων. 
 
Περαιτέρω: 
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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 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 , ήδη σε στο άρθρο 30 του 
Ν. 4779/2021 που έχει ως εξής: 
«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα έννομα συμφέροντα και ιδίως η 
προσωπικότητα του οποίου θίγονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικού 
προγράμματος, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό 
οργανισμό που μετέδωσε το επίμαχο πρόγραμμα μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση αυτού 
(δικαίωμα απάντησης)… 4. Ο τηλεοπτικός οργανισμός απαντά στο αίτημα 
του θιγόμενου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του αιτήματος. 
Επανόρθωση μπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση αυτής της διαδικασίας 
με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού οργανισμού. 5. Αν ο τηλεοπτικός 
οργανισμός απορρίψει συνολικά ή σε μέρος του το αίτημα, το διαβιβάζει 
υποχρεωτικά μαζί με αιτιολογημένη απόφασή του και αντίγραφο του 
επίμαχου προγράμματος το αργότερο εντός τριών (3) ημερών στο Ε.Σ.Ρ.. 
Το αίτημα για άσκηση του δικαιώματος απάντησης μπορεί να απορριφθεί αν 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν, εάν 
συνεπάγεται αξιόποινη πράξη, εάν μπορεί να στοιχειοθετήσει αστική ευθύνη 
του τηλεοπτικού οργανισμού ή εάν αντίκειται στα χρηστά ήθη. 6. Το 
δικαίωμα απάντησης του θιγόμενου και η αντίστοιχη υποχρέωση του 
τηλεοπτικού οργανισμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη αστικής ή 
ποινικής ευθύνης. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρ. 1, και 
εφόσον η προσβολή του δικαιώματος μπορεί να αποκατασταθεί με τη 
διαδικασία του παρόντος, η προηγούμενη υποβολή αίτησης απάντησης και 
η μη προσήκουσα από τον τηλεοπτικό οργανισμό ικανοποίηση της αίτησης 
αυτής αποτελούν προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε την αίτηση 
απάντησης.». 

 
 
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, 
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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. Κατά το ελεγχόμενο έτος υπηρετούσε μία (1) μόνον υπάλληλος 
(ήδη έχει υποβάλει την παραίτησή της). Στο Παράρτημα 1 της παρούσας 
έκθεσης παρουσιάζεται αναλυτική έκθεση των στοιχείων για το έτος 2021. 

 
 
4. Αρμοδιότητες σχετικές με την διεξαγωγή εκλογών και 

δημοψηφισμάτων 
 
4.1. 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. Έλεγχος για τήρηση νομοθεσίας σχετικής με Άτομα με Αναπηρία 
 
Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης είναι υποχρεωμένοι να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στο πρόγραμμα τους.  
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία ασκεί τον έλεγχο της τήρησης των 
διατάξεων για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στο 
μεταδιδόμενο πρόγραμμα των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης. 
 
Τα μέσα πρόσβασης των προσώπων αυτών στο μεταδιδόμενο πρόγραμμα 
είναι ιδίως ο υποτιτλισμός, η ελληνική νοηματική γλώσσα, η ακουστική 
περιγραφή της εικόνας. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο του ΕΣΡ για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ για το έτος 
2021: 
-την 01.12.2021 έγινε συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την Ομοσπονδία 
Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ). Από την πλευρά του Ε.Σ.Ρ. ήταν παρόντες ο 
Πρόεδρος, η Ρέα Λαμπροπούλου, η Αθανασία Βράχα και ο Κωνσταντίνος 
Αποστολάς. 
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Για τον έλεγχο της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ στα προγράμματα  των 
τηλεοπτικών σταθμών ΑΝΤΕΝΝΑ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σχηματίστηκαν σχετικοί 
με το θέμα φάκελοι.  
 
 
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 
 
Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκε και εντάθηκε η προσπάθεια αναβάθμισης του 
μηχανογραφικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Hardware (εξοπλισμός) 
1. Υλοποίηση περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εργασίας VPN (Virtual Private 

Network), μέσω εγκατάστασης δύο συσκευών FortiGate 100F (για 
εφεδρεία), με τριετή κάλυψη Unified Threat Protection. 

2. Αγορά δεκαεννέα φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) για την 
κάλυψη αναγκών εργασίας εξ αποστάσεως του προσωπικού. 

3. Αναβάθμιση του συνόλου των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(PCs), μέσω εγκατάστασης μνήμης (RAM) 16 Gb και σκληρών δίσκων 
υψηλής ταχύτητας τεχνολογίας SSD. 

4. Αγορά και εγκατάσταση δεύτερου συστήματος τηλεδιασκέψεων υψηλής 
ευκρίνειας 4K Logitech Rally Plus για την οπτικοακουστική κάλυψη των 
τηλεδιασκέψεων του γραφείου Προέδρου Ε.Σ.Ρ. 

5. Αγορά τεσσάρων σαρωτών υψηλής απόδοσης KODAK S2085F για 
κάλυψη αναγκών σάρωσης εγγράφων του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. 

6. Αγορά και εγκατάσταση τεσσάρων εξυπηρετητών HP DL 160 Gen 10. Οι 
δύο διατέθηκαν στις εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Φακέλων και οι άλλοι δύο για τη διασύνδεση του 
τηλεφωνικού κέντρου CISCO Business Edition 6000M με το σύστημα 
εργασίας εξ αποστάσεως VPN. 

 
Software (προγράμματα) 
Δύο υπήρξαν οι άξονες δραστηριοτήτων όσον αφορά στον σχεδιασμό / 
τροποποίηση αυτοματοποίηση διαδικασιών. 
 
Κατ' αρχάς εκπονήθηκε πλήρης Τεχνική Μελέτη για την συγκρότηση 
Μητρώου Εποπτευομένων Επιχειρήσεων σε εφαρμογή του νόμου 4779/2021 
με προδιαγραφές για την ενσωμάτωση των προβλεπομένων από τον νόμο 
4339/2015. Η Τεχνική Μελέτη περιελάμβανε μεθοδολογία Σχεδίου Ελέγχου 
Ποιότητας. 
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Κατά δεύτερο λόγο επανεξετάστηκαν οι ακολουθούμενες διαδικασίες ώστε να 
αρχίσει η καταχώρισή τους στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Δίαυλος». 
 
Πανόπτης 
Διεκπεραίωση των διαδικασιών για την λήψη υπηρεσιών διαδικτυακής 
πλατφόρμας για την αναζήτηση και παρακολούθηση ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων. 
 
 
ΙV. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ 
 
Σύμφωνα με πρόσφατη «διαπιστωτική απόφαση» της Ολομέλειας (υπ’ αριθμ. 
1/2020), οι οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατά το έτος 2009 ήταν 
ογδόντα μία (81), σήμερα είναι πενήντα επτά (57) και εξ’ αυτών οι δεκαοχτώ 
(18) είναι κενές. Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής κατά το διατακτικό αυτής 
μέρος: 
 

[…ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
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 
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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) 
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.». …]. 
 
Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις, κατά το έτος 2021, επιχειρήθηκε η προώθηση 
χρονιζόντων θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, και κυρίως η έναρξη 
διαδικασίας συμπλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων. Ανατέθηκε η 
μελέτη των συναφών θεμάτων στην ειδική επιστήμονα – νομικό Πάρη 
Καρατζόγλου, η οποία σε πρώτο χρόνο εισηγήθηκε για «ανακατανομή των 
κενών οργανικών θέσεων και κατανομή των θέσεων προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. 
ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές 
μονάδες…». Το θέμα εισήχθη και συζητήθηκε στην Ολομέλεια η δε σχετική 
απόφαση (1/2021) ελήφθη στο ελεγχόμενο έτος και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.. 
Μέχρι τούδε, πάντως, ουδεμία εκ των κενών οργανικών θέσεων έχει 
καλυφθεί. 
 
Στο ίδιο έτος (2021) έγινε υπηρεσιακή αξιολόγηση καθενός εκ των υπαλλήλων 
του Συμβουλίου για το έτος 2020, σύμφωνα με την γενική περί υπαλλήλων 
του δημοσίου νομοθεσία, από τον Πρόεδρο, ως πρώτο και μόνο αξιολογητή, 
και ύστερα από διοικητική προδικασία της οποίας επιμελήθηκαν οι 
Παρασκευή Καρατζόγλου, Βαρβάρα Χαραλαμπάκη και Ελισάβετ Βουραζέρη. 
 
 
Υπηρεσιακά Συμβούλια 
 
Κατά το έτος 2021 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδρίασε μία φορά, την 12η 
Νοεμβρίου 2021 (πρακτικό 1/2021) με τα κάτωθι θέματα: 
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1. Αίτηση χορήγησης άδειας για παροχή διδακτικού έργου ως μέλους ΣΕΠ 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εκτός ωρών εργασίας. 

2. Αίτηση χορήγησης άδειας για παροχή διδακτικού έργου ως συμβασιούχου 
διδάσκοντος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

3. Λήψη απόφασης για προαγωγές υπαλλήλων σε βαθμό Α σύμφωνα με το 
άρθρο 88 του Ν. 3528/2007. 

 
 
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
Με την υπ’ αριθμ. 2/2021 Απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. αποφασίστηκε 
η «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». Με την υπ’ αριθμ. 4/2021 Απόφαση του 
Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. αποφασίστηκε η σύνθεση της ανωτέρω επιτροπής. 
 
Κατά το έτος 2021 η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε μία φορά, την 
1η Οκτωβρίου 2021, με θέμα την εξέταση εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλων 
για το έτος 2019. 
 
 
Πρακτική άσκηση φοιτητών 
 
Κατά το έτος 2021 ένας φοιτητής πραγματοποίησε την εξάμηνη πρακτική του 
άσκηση στο ΕΣΡ. Ο φοιτητής προήλθε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
(πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και τοποθετήθηκε στην υπηρεσία Μητρώου 
του ΕΣΡ και ειδικότερα στο τμήμα ραδιοφώνων. 
 
Κατά την διάρκεια των περιορισμών λόγω της πανδημίας, η εργασία του 
Ασκουμένου πραγματοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως. 
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3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Ι. Προϋπολογισμός / Απολογισμός δαπανών Ε.Σ.Ρ. έτους 2021 – 
Διαχρονική εξέλιξη 2008-2021 
 
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 του Ε.Σ.Ρ. 
εγγράφεται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
Ο προϋπολογισμός/απολογισμός δαπανών του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2021 διαμορφώθηκε ως εξής: 
 

Προϋπολογισμός/Απολογισμός Δαπανών Ε.Σ.Ρ. έτους 2021 

Αναλυτικός 
Λογαριασμός 

Εξόδων 
Περιγραφή Εξόδου 

 
Προϋπολογισμός 

2021 
(Διαμόρφωση) - 

σε € 

 
Απολογισμός 

2021 
(Πληρωμές) - 

σε € 

2110107001 Αμοιβές Μελών Ανεξάρτητων Αρχών 250.000 222.482 

2120101001 
Βασικός Μισθός Ενιαίου Μισθολογίου 
(Μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 820.000 774.642 

2120102001 Οικογενειακή Παροχή Ενιαίου Μισθολογίου 23.000 20.392 

2120103001 
Προσωπική Διαφορά Ενιαίου Μισθολογίου 
(Μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 154.000 124.015 

2120104001 
Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου 
μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 3.000 2.250 

2120207001 

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις 
μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου 
μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 100.000 27.263 

2130106001 

Αποζημίωση Σπουδαστών Δημόσιων 
Σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο 
επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες. 59.000 921 

2190201001 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών 
αποδοχών μονίμων ή ΙΔΑΧ 
προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 
υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 
ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 115.000 102.218 

2190201003 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών 
αποδοχών μονίμων ή ΙΔΑΧ που υπάγονταν 
μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, 
ενιαίου μισθολογίου 45.000 43.425 

2190201099 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών 
αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-
2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό 
καθεστώς του δημοσίου) λοιπών ειδικών 
μισθολογίων 15.000 13.864 

2190202001 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου 
μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 16.000 14.942 

2190202899 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ λοιπών 
ειδικών μισθολογίων 6.000 4.768 

2190203001 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών 
ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών 
αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 28.000 12.231 
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Ι.Δ.Α.Χ.) 

2190203099 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών 
ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών 
αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων 12.000 8.488 

2190301005 

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί 
τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν 
άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες 
υπηρεσίες. 4.000 53 

2330101899 Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 23.000 22.493 

2410201001 
Αγορές ειδών γραφικής ύλης και 
μικροεξοπλισμού 11.000 5.132 

2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας 1.000 0 

2410204001 
Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής 
μεταφορικών μέσων ξηράς 0 0 

2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης 0 0 

2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 30.000 23.510 

2410904001 
Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, 
περιοδικών και εφημερίδων 2.000 1.152 

2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών 1.000 0 

2420101001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 11.000 6.968 

2420103001 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 1.000 0 

2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 0 0 

2420201001 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 21.000 20.037 

2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 27.000 19.493 

2420302001 
Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και 
επισκευής οχημάτων 0 0 

2420389001 
Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και 
επισκευών 85.000 63.574 

2420403001 
Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης 
προσωπικού 1.500 325 

2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 2.900 565 

2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 4.350 528 

2420905001 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 0 0 

2420906001 
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων 
σχέσεων 1.050 0 

2420907001 
Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και 
συνέδρια 1.100 0 

2420909001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 0 0 

2420911001 Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης 25.000 18.957 

2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 30.000 0 

2440101001 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 172.000 168.947 

2910601001 
Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής 
δράσεων προγραμμάτων 170.000 0 

2440989001 Λοιπά μισθώματα 0 0 

3120189001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 25.200 24.428 

3120301001 
Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
συναφούς εξοπλισμού 127.600 126.258 

3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων 1.000 0 

3140301001 Αγορές λογισμικού υπολογιστών 35.300 34.778 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.460.000 1.909.098 
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ΙΙ. Επιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα Ε.Σ.Ρ. έτους 2021 
 
 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός του έτους 2021 επέβαλε για 
παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας χρηματικά πρόστιμα 
συνολικού ύψους 2.340.000 ευρώ. Σε τηλεοπτικούς σταθμούς επέβαλε 
συνολικά πρόστιμα ύψους 2.035.000 ευρώ και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς 
συνολικά πρόστιμα ύψους 305.000 ευρώ. 
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4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ραδιοτηλεοπτική αγορά στην Ελλάδα 
 
 
Κατά το έτος 2021, στην Ελληνική Επικράτεια εξέπεμπαν εκατόν έντεκα (111) 
ιδιωτικές εταιρίες πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος και πέντε (5) δημόσια 
κανάλια. 
 
Οι δημόσιοι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος (ΕΡΤ1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ 
Sport2 και Κανάλι της Βουλής) εκπέμπουν το πρόγραμμά τους πανελλαδικά. 
Αντιθέτως, οι ιδιωτικοί πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου, κατατάσσονται 
στις υποκατηγορίες (α) Εθνικής Εμβέλειας και (β) Περιφερειακής Εμβέλειας. 
 
Στην υποκατηγορία (α) Εθνικής Εμβέλειας, περιλαμβάνονται οι έξι (6) 
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 πανελλαδικά, ωστόσο η 
φυσιογνωμία του προγράμματός του είναι «μη ενημερωτικό». Οι λοιποί, 
εκατόν τέσσερις (104), πάροχοι περιεχομένου καταγράφηκαν στην κατηγορία 
(β) Περιφερειακής Εμβέλειας, δηλαδή η εκπομπή του τηλεοπτικού 
προγράμματός τους, καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια. Εξ 
αυτών, ογδόντα έξι (86) πάροχοι, δηλώνουν περιεχόμενο προγράμματος 
«ενημερωτικού χαρακτήρα» και δέκα οκτώ (18) «μη ενημερωτικού». Το έτος 
2021 η Ολομέλεια του ΕΣΡ ενέκρινε αίτηση του τηλεοπτικού σταθμού της 
εταιρείας «Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησιαστική 
ενημερωτική εκπομπή ΑΕ», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού «4Ε» που μετέβαλε 
την φυσιογνωμία του από ενημερωτικού θεματικού σε μη ενημερωτικό ειδικής 
στόχευσης. 
 
Διαγραμματικά απεικονίζονται ως εξής: 
 

 

 
 

 
2 Το έτος 2021, οι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος ERT sports και ERT World εξέπεμπαν 
μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX. 
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Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι λειτουργούντες τηλεοπτικοί 

σταθμοί ανά περιφέρεια με βάση τη φυσιογνωμία τους. 

2021  Ενημερωτικού 
χαρακτήρα 

Μη ενημερωτικού 
χαρακτήρα 

Σύνολο 

Αιτωλοακαρνανίας 2   2 

Αργολίδας 2 
 

2 

Αρκαδίας 1   1 

Άρτας 1 
 

1 

Αττικής 6 8 14 

Αχαΐας 4 
 

4 

Βοιωτίας   1 1 

Γρεβενών 1 
 

1 

Δράμας 3   3 

Δωδεκανήσου 6 1 7 

Έβρου 3   3 

Ζακύνθου 
  

0 

Ηλείας 2   2 

Ηρακλείου 3 1 4 

Θεσσαλονίκης 5 4 9 

Ιωαννίνων 3 1 4 

Καβάλας 3 1 4 

Καρδίτσας 1 
 

1 

Καστοριάς 1   1 

Κέρκυρας 2 
 

2 

Κιλκίς 1   1 

Κοζάνης 2 1 3 

Κορινθίας 5   5 

Κυκλάδων 3 
 

3 

Λακωνίας     0 

Λάρισας 1 
 

1 

Λασιθίου 2   2 

Λέσβου 1 
 

1 

Μαγνησίας 2   2 

Μεσσηνίας 3 
 

3 

Ξάνθης 3   3 

Πέλλας 
  

0 

Ροδόπης 1   1 

Σάμου 1 
 

1 

Σερρών 2   2 

Τρικάλων 1 
 

1 

Φθιώτιδας 2   2 

Χαλκιδικής 2 
 

2 

Χανίων 3   3 

Χίου 2 
 

2 

Σύνολο 86 18 104 
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Περαιτέρω και ανάλογα με την περιφερειακή ζώνη (ΠΖ) που εκπέμπουν οι 
πάροχοι προγράμματος περιφερειακής εμβέλειας και την φυσιογνωμία του 
προγράμματός τους μπορούν να απεικονισθούν ως εξής:  
 

 
 
 
Περιφερειακές ζώνες  

Ενημερωτικοί 
Μη 

ενημερωτικοί 
 

Συνολικά 

ΠΖ-1: Νομοί Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Σερρών 

14 1 15 

ΠΖ-2: Νομοί Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 
Πέλλας, Πιερίας 

6 4 10 

ΠΖ-3: Νομοί Χαλκιδικής 2 
 

2 

ΠΖ-4: Νομοί Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, 
Φλώρινας 

5 1 6 

ΠΖ-5: Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, 
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, 
Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου 

7 1 8 

ΠΖ-6: Νομοί Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Ζακύνθου, Φωκίδας 

18 
 

18 

ΠΖ-7: Νομοί Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, 
Τρικάλων  

5 
 

5 

ΠΖ-8: Νομοί Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, 
Β. Ευβοίας 

2 1 3 

ΠΖ-9: Νομοί Αττικής, Ν. Ευβοίας 6 8 14 

ΠΖ-10: Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, 
Χανίων 

8 1 9 

ΠΖ-11: Νομοί Δωδεκανήσου, Σάμου 7 1 8 

ΠΖ-12: Νομοί Κυκλάδων 3 
 

3 

ΠΖ-13: Νομοί Λέσβου, Χίου 3 
 

3  
86 18 104 
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4.2. Πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος μέσω δορυφορικών και 
ευρυζωνικών δικτύων 
 
Κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να λειτουργούν οι τέσσερις συνδρομητικές 
πλατφόρμες, Cosmote TV, Nova (ήδη ΕΟΝ), Vodafone TV και Wind Vision, 
που εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσω δορυφόρου ή και διαδικτύου.  
 
Το περιεχόμενο τους αποτελείται από ιδιόκτητα κανάλια, την συντακτική 
ευθύνη την οποίων, φέρουν οι ίδιες οι εταιρίες, καθώς και από κανάλια τρίτων: 
ημεδαπά και αλλοδαπά. Το περιεχόμενο του προγράμματος των ημεδαπών 
καναλιών έχει εγκριθεί από το ΕΣΡ, ενώ το περιεχόμενο των καναλιών από 
φορείς άλλων κρατών – μελών, έχει εγκριθεί από τις αντίστοιχες ρυθμιστικές 
αρχές των χωρών της έδρας τους. Οι πλατφόρμες Cosmote TV, Vodafone, 
EON διαθέτουν και καταλόγους προγραμμάτων κατά παραγγελία. 
 
Το έτος 2021, στο μητρώο του ΕΣΡ (κατά παραγγελία υπηρεσίες) εγγράφηκαν 
οι: CINOBO, streaming πλατφόρμα και SAFARI, με ειδικό θεματικό 
περιεχόμενο. Στην χώρα, κατά παραγγελία υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής 
μετάδοσης συνεχίζουν να εκπέμπουν η ERTFLIX και τα αλλοδαπά Netflix, 
Amazon, Apple TV, You tube.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αθροιστικά οι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο του ΕΣΡ ημεδαποί πάροχοι περιεχομένου (γραμμικά και κατά 
παραγγελία) που εκπέμπουν μέσω δορυφορικών ή ευρυζωνικών δικτύων.  
 

Ημεδαποί πάροχοι περιεχομένου 

Γραμμικές υπηρεσίες Μη γραμμικές υπηρεσίες 

2020 2021 2021 2020 

54 67 8 5 

 
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των 
εγγεγραμμένων παρόχων κατά δεκατρείς νέες γραμμικές υπηρεσίες και δύο 
κατά παραγγελία. Το περιεχόμενων των νέων γραμμικών υπηρεσιών 
αφορούν σε αθλητικό περιεχόμενο, κινηματογραφικές ταινίες και σειρές, 
παιδικά, ειδικό θεματικό περιεχόμενο: αναψυχή, διασκέδαση και μουσικό. 
 
Η φυσιογνωμία του περιεχομένου των γραμμικών υπηρεσιών μπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 
 
Φυσιογνωμία περιεχομένου 2021 2020 

Εποχιακό (Χριστούγεννα, καλοκαίρι 
κα) 

5 5 

Μουσικό 11 9 

Αθλητικό 25 21 

Σειρές/ταινίες 16 13 

Παιδικό 4 2 

Λοιπό (ενηλίκων, αναψυχή κα)  6 4 

Σύνολο 67 54 
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Διαγραμματικά για το έτος 2021 η φυσιογνωμία του περιεχομένου μπορεί να 
απεικονισθεί ως εξής: 
 

 
 
 
Το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν τα αθλητικά κανάλια (37%), ενώ 
ακολουθούν τα κανάλια με κινηματογραφικό περιεχόμενο (24%) και μουσικό 
(16%). Ειδικότερα το έτος 2021, άρχισαν να εκπέμπουν τέσσερα νέα κανάλια 
με αθλητικό περιεχόμενο, τρία κανάλια με κινηματογραφικές ταινίες και σειρές 
και από δύο νέα κανάλια στις λοιπές κατηγορίες περιεχομένου. 
 
 

4.3. COVID-19 
 
Οι περιορισμοί της πανδημίας που άρχισαν την άνοιξη του 2020, 
συνεχίστηκαν με διάφορες μορφές και κατά το έτος 2021. Η μεταβολή στις 
συνήθειες των πολιτών συνέχισαν να επηρεάζουν και τον ραδιοτηλεοπτικό 
τομέα. Το δίκτυο ERGA, μέσω ειδικής ομάδας εργασίας, αποτύπωσε την 
επίδραση της πανδημίας σε κάθε χώρα και κατηγορία μέσου. Το Ε.Σ.Ρ. 
συμμετέχοντας στην εν λόγω ομάδα απέστειλε ερωτηματολόγια στις ενώσεις 
ΜΜΕ και κατέγραψε τις κρίσιμες μεταβολές τους.  
 
Στον ραδιοφωνικό τομέα αναφέρθηκε αλλαγή στον τρόπο ακρόασης, από το 
ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο προς την διαδικτυακή ακρόαση μέσω «έξυπνων» 
συσκευών. Στον τηλεοπτικό τομέα παρατηρήθηκε επέκταση στις κατά 
παραγγελία υπηρεσίες που διατίθενται επίσης μέσω διαδικτύου. Νέοι πάροχοι 
εντάχθηκαν στο κλάδο, όπως το CINOBO, η Εθνική Λυρική Σκηνή, και άλλες 
μουσικές / θεατρικές σκηνές που προσφέρουν το πρόγραμμά τους μέσω 
συνδρομής, εισιτηρίου ή δωρεάν. Το ελληνικό κοινό «στόχευσαν» και 
αλλοδαπές πλατφόρμες όπως το Netflix, η Amazon κ.α., ενώ συνεχίζει και η 
δημόσια πλατφόρμα ERTFLIX.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του “Σχεδίου Δράσης για τα Μέσα” (ΕU 
Media Action Plan), με στόχο, μεταξύ άλλων, και την οικονομική στήριξη της 
αγοράς των Μέσων Επικοινωνίας που επλήγη ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, 
ανέπτυξε εργαλείο αναζήτησης ευκαιριών χρηματοδότησης από ενωσιακά 
προγράμματα οικονομικής στήριξης όπως είναι το τομεακό Creative Europe, 
το Horizon Europe, το InvestEU και άλλα. Επιπλέον η Ελληνική Κυβέρνηση 
προσέφερε ευελιξία στις πληρωμές φόρων και εν γένει οικονομική βοήθεια 
μέσω προγραμμάτων επιστρεφόμενων προκαταβολών.  
 
 
4.4. Συναλλαγές επί μετοχών ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών 
Εθνικής Εμβέλειας 2021 
 
Στη χρήση 2021 πραγματοποιήθηκαν μεταβολές συνολικής αξίας 36 εκ. ευρώ 
στο κεφάλαιο και τη μετοχική σύνθεση των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής 
εμβέλειας. 
 
Ο ALPHA προχώρησε σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (Απρίλιος και 
Ιούλιος '21) από τις οποίες εισέρρευσε στην εταιρία το ποσό των 19,9 εκ. 
ευρώ. To OPEN, στη δεύτερη μεγαλύτερη, από πλευράς κεφαλαίων, 
αντίστοιχη πράξη για το έτος άντλησε τον Ιούλιο 11,7 εκ. ευρώ. 
 
Επίσης, σε αύξηση κεφαλαίου προχώρησαν το MEGA (6/21) και ο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV (7/21), από τις οποίες αντλήθηκαν αντίστοιχα 1,9 και 2,5 εκ. 
ευρώ. 
 
Σε ότι αφορά τη μετοχική σύνθεση, ενδοομιλικές αλλαγές υπήρξαν σε 
ΑΝΤΕΝΝΑ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV. Οι εν λόγω σταθμοί μεταβιβάστηκαν 
καθολικά την 16.11.2021 δια εισφοράς των μετοχών τους (άνευ χρηματικού 
ανταλλάγματος) στην εταιρία με την επωνυμία Media Capital Partners ICAV 
με έδρα την Ιρλανδία, στην τελευταία πράξη από σειρά μεταβολών που 
ολοκληρώθηκαν νωρίτερα εντός της χρήσης, χωρίς να επηρεάσουν επί της 
ουσίας το απώτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σημειώνεται ότι η νέα άμεση 
μέτοχος των δύο σταθμών είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext του 
Δουβλίνου και έχει καταχωρηθεί μεταξύ των Φορέων Συλλογικής Διαχείρισης 
Περιουσιακών Στοιχείων, σύμφωνα με την Ιρλανδική Νομοθεσία, με 
εποπτεύουσα αρχή την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. 
 
Ο ΑΝΤΕΝΝΑ μεταβιβάστηκε καθολικά την 16.11.2021 στην εταιρία με την 
επωνυμία Media Capital Partners ICAV με έδρα την Ιρλανδία. Η πωλήτρια 
εταιρία στην ανωτέρω μεταβίβαση, ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE BV, είχε αποκτήσει 
το 100% του Τ/Σ στις 7/6/2021 από την προηγούμενη ιδιοκτήτρια, ANTENNA 
GROUP BV. Αμφότερες οι μεταβιβάσεις έγιναν με εισφορά των μετοχών 
(χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα), δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενες εταιρίες 
συνδέονται μετοχικά. Σημειώνεται ότι η νέα μοναδική μέτοχος του σταθμού 
είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου και έχει 
καταχωρηθεί μεταξύ των Φορέων Συλλογικής Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων, σύμφωνα με την Ιρλανδική Νομοθεσία, με εποπτεύουσα αρχή την 
Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. 
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Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα αναλυτικά ποσά των ανωτέρω 
πράξεων: 
 

(Ποσά σε €) ALPHA MEGA ANT1 OPEN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Αυξήσεις 
Κεφαλαίου (ΑΜΚ)      

Ημερομηνία Γ.Σ. 16/04/2021 28/06/2021  29/07/2021 28/07/2021 

Νέα Κεφάλαια 9,898,621 1,923,075  11,664,000 2,500,002 

Ημερομηνία Γ.Σ. 01/07/2021     

Νέα Κεφάλαια 9,995,707     
Σύνολο ΑΜΚ 19,894,328 1,923,075   11,664,000 2,500,002 

Μεταβιβάσεις 
     

Ημερομηνία πράξης   07/06/2021  07/06/2021 

Τίμημα   0  0 

Ημερομηνία πράξης   16/11/2021  16/11/2021 

Τίμημα   0  0 

Σύνολο κεφαλαίων 19,894,328 1,923,075 0 11,664,000 2,500,002 

 
 
4.5. Ραδιοφωνικοί Σταθμοί - Πάροχοι ραδιοφωνικού προγράμματος 
 
Στο τμήμα μητρώου διαφάνειας του ΕΣΡ – τμήμα ραδιοφώνων, 
περιλαμβάνονται 1.027 ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής ραδιοφωνικού 
προγράμματος, εκ των οποίων το έτος 2021, οι 879 βρίσκονται σε λειτουργία. 
Η πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων έχει την νομική μορφή της ατομικής 
επιχείρησης.  
 
Από τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, 261 έχουν φυσιογνωμία προγράμματος 
ενημερωτικού χαρακτήρα, ενώ οι υπόλοιπες 618 έχουν μη ενημερωτικό 
πρόγραμμα, κυρίως μουσικού περιεχομένου, αθλητικού και θρησκευτικού 
περιεχομένου. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, συνολικά 13 ραδιοφωνικοί 
σταθμοί διαπιστώθηκε ότι διέκοψαν την λειτουργία τους, εκ των οποίων 9 
είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα και 4 μη ενημερωτικό. 
 
Την ίδια περίοδο εξακολουθούν να εκπέμπουν οι δημόσιοι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί της ΕΡΤ, με περιφερειακή ή και πανελλαδική εμβέλεια. Συγκεκριμένα, 
4 ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι: «Πρώτο πρόγραμμα», «Δεύτερο πρόγραμμα», 
«Τρίτο πρόγραμμα» και «ΕΡΑ σπορ» μεταδίδουν το πρόγραμμά τους 
πανελλαδικώς, ενώ οι «ΕΡΤ3 102», «ΕΡΤ3 9,58 fm», «Kosmos Ελληνική 
Ραδιοφωνία» και «Zeppelin 106,7» εκπέμπουν περιφερειακά. Επίσης στις 
περιοχές της Λάρισας, Ορεστιάδας, Πάτρας, Πύργου, Ν. Αιγαίου, Σερρών, 
Τρίπολης, Φλώρινας, Χανίων, Β. Αιγαίου, Βόλου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, 
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Κοζάνης και Κομοτηνής 
εκπέμπει η ΕΡΤ, επίσης περιφερειακά. Περαιτέρω η «Φωνή της Ελλάδας» 
είναι παγκόσμιας εμβέλειας ομογενειακός ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ 
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που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού, με ειδήσεις, εκπομπές και 
αφιερώματα, εντός και εκτός Ελλάδας3. 
 
Σύμφωνα με την επίσημη Έρευνα Ακροαματικότητας της ΑΕΜΑΡ4 στην 
Αττική, τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ κατέγραψαν θετική μεταβολή στην 
ακροαματικότητά τους της περίοδο Οκτ 2020- Οκτ 2021. Η διεύρυνση του 
ακροατηρίου της υπολογίζεται σε περίπου 11% κατά μέσο όρο την ημέρα, 
συγκριτικά με την περσινή περίοδο. Έρευνες, επίσης στην Αττική 
παρουσιάζουν την προτίμηση των ακροατών στα μουσικά ραδιόφωνα. Την 
περίοδο Σεπτ.21-Οκτ 21 πρώτος σε ακροαματικότητα βρίσκεται ραδιοφωνικός 
σταθμός με φυσιογνωμία «ενημερωτικός», ενώ την υπόλοιπη πεντάδα 
συμπληρώνουν ραδιοφωνικοί σταθμοί με «μη ενημερωτικό χαρακτήρα» - 
μουσικό πρόγραμμα.  
 
Οι οκτακόσιοι ενενήντα δύο (879) ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν 
το έτος 2021 έχουν έδρα στους πιο κάτω νομούς. 
 

Νομοί Πλήθος  Λειτουργούντων Ενημερωτικοί Μη ενημερωτικοί 

Αιτωλοακαρνανίας 22 6 16 

Αργολίδας 19 3 16 

Αρκαδίας 14 6 8 

Άρτας 11 3 8 

Αττικής 42 13 29 

Αχαΐας 40 9 31 

Βοιωτίας 10 4 6 

Γρεβενών 4 2 2 

Δράμας 13 3 10 

Δωδεκανήσου 32 10 22 

Έβρου 29 13 16 

Εύβοιας 27 7 20 

Ευρυτανίας 2 1 1 

Ζακύνθου 6 3 3 

Ηλείας 14 2 12 

Ημαθίας 9 4 5 

Ηρακλείου 45 15 30 

Θεσπρωτίας 4 1 3 

Θεσσαλονίκης 52 9 43 

Ιωαννίνων 29 5 24 

Καβάλας 26 10 16 

Καρδίτσας 7 2 5 

Καστοριάς 8 3 5 

Κερκύρας 15 7 8 

Κεφαλληνίας 7 5 2 

Κιλκίς 3 2 1 

Κοζάνης 19 3 16 

Κορίνθου 25 3 22 

Κυκλάδων 24 11 13 

 
3 https://webradio.ert.gr/ 
4 https://press.ert.gr/deltia-typou/entyposiaki-ayxisi-akroamatikotitas-ton-radiofonikon-
stathmon-tis-ert/ 
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Λακωνίας 15 7 8 

Λαρίσης 29 5 24 

Λασιθίου 12 6 6 

Λέσβου 17 3 14 

Λευκάδος 4 1 3 

Μαγνησίας 24 8 16 

Μεσσηνίας 17 2 15 

Ξάνθης 15 4 11 

Πέλλας 6 3 3 

Πιερίας 16 5 11 

Πρεβέζης 6 3 3 

Ρεθύμνου 20 4 16 

Ροδόπης 12 6 6 

Σάμου 12 7 5 

Σερρών 22 6 16 

Τρικάλων 13 5 8 

Φθιώτιδας 22 6 16 

Φλώρινα 6 3 3 

Φωκίδας 4 1 3 

Χαλκιδικής 11 4 7 

Χανίων 27 4 23 

Χίου 11 3 8 
    

ΣΥΝΟΛΑ 879 261 618 

 
Διαγραμματικά η μεταβολή στον αριθμό των λειτουργούντων ραδιοφωνικών 
σταθμών, συνολικά για την χώρα, παρουσιάζεται κατωτέρω.  
 
 

 
 

Από το διάγραμμα ανωτέρω προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των 
επισήμως εν λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών διαχρονικά μειώνεται. 
Ειδικότερα το έτος 2021, συνολικά 13 σταθμοί διαπιστώθηκε ότι διέκοψαν την 
λειτουργίας τους από τους νομούς. Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, 
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Κιλκίς, Κορίνθου, Κυκλάδων, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Σερρών, Φωκίδας και Χίου. 
Ωστόσο ένας σταθμός του Ν. Ξάνθης επαναλειτούργησε καθόσον έγινε δεκτή 
σχετική «αίτηση θεραπείας». 
 
Οι συνολικά οκτακόσιοι εβδομήντα εννιά (879) ραδιοφωνικοί σταθμοί που 
λειτουργούσαν το έτος 2021 κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την 
φυσιογνωμία τους σε 618 (ή 70%) ως «μη ενημερωτικοί» και σε 261 (ή 30%) 
ως «ενημερωτικοί».  
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Η εταιρία μέτρησης τηλεθέασης NIELSEN κατέγραψε σε πανελλαδική κλίμακα και 
παρουσιάζονται στα κατωτέρω διαγράμματα: το μέγεθος της κάλυψης και το 
ποσοστό του πληθυσμού που έρχεται σε επαφή με την τηλεόραση βλέποντας για 
τουλάχιστον ένα λεπτό ανά ημέρα και τον μέσο χρόνο τηλεθέασης ανά ηλικία. Η 
έρευνα αφορά τους παρόχους επίγειας ψηφιακής μετάδοσης. 
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5Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΚΑΤΑ ΤO ΕΤΟΣ 2021 
 
 
Ι. Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. 
 
Κατά το έτος 2021 εισήχθησαν (πρωτοκολλήθηκαν) 5392 έγγραφα, τα 
πλείστα δε εξ αυτών περιείχαν αιτήματα ή καταγγελίες. Με βάση αιτήματα ή 
καταγγελίες ή και αυτεπαγγέλτως σχηματίζονται διοικητικοί φάκελοι, 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). Αναλυτικότερα αναφέρεται ανωτέρω 
(υπό 2η Ενότητα, ΙΙΙ.3) η τηρούμενη διαδικασία. 
 
 
Ι.1. Ενδεικτική Θεματολογία 
 
Α. Κατά το 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε διακόσιες εννέα (209) αποφάσεις 
για ιστοτόπους, τηλεοπτικές εκπομπές συνδρομητικής υπηρεσίας, 
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης ψηφιακής ευρυεκπομπής και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης αναλογικής μετάδοσης, οι οποίες 
κατανέμονται ως εξής: τρεις αποφάσεις (3) αφορούν ιστοτόπους και 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,44% στο σύνολο των αποφάσεων, δώδεκα (12) 
αφορούν τηλεοπτικές εκπομπές συνδρομητικής υπηρεσίας και αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 5,74% στο σύνολο των αποφάσεων, ενενήντα τρεις (93) 
αφορούν τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης ψηφιακής ευρυεκπομπής, 
ποσοστό 44,50% στο σύνολο των αποφάσεων και εκατόν μία αποφάσεις 
(101) αφορούν ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης αναλογικής 
μετάδοσης και αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,32% στο σύνολο των 
αποφάσεων. Ο αριθμός αποφάσεων ανά υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων 
και η κατανομή τους σε ποσοστά απεικονίζεται στον Πίνακα 1. 
 
Η θεματολογία των υποθέσεων, που εξέτασε το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, για τις οποίες εξέδωσε σχετικές αποφάσεις το έτος 2021, 
αφορά κυρίως: 
 
α) ζητήματα: 
-ποιοτικής υποβάθμισης προγραμμάτων,  
-προσβολής προσώπων και ανθρώπινης αξίας, 
-ενθάρρυνσης δυσμενών διακρίσεων στη βάση φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού και αναπηρίας, 
-χρήσης απρεπούς ή μισαλλόδοξου λόγου, 
-προγραμμάτων επιβλαβών για ανήλικους,  
-ατεκμηρίωτων πληροφοριών, 
-διαγωνισμών με ασαφείς και παραπλανητικούς όρους, 
-αθέμιτων εμπορικών ανακοινώσεων, ιδίως προϊόντων με υποτιθέμενες 
ιδιότητες εκτός πραγματικότητας,  
-διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε μη επιτρεπόμενο χρόνο, 
-συγκεκαλυμένων εμπορικών ανακοινώσεων σε δελτία ειδήσεων ή σύγχυσης 
μεταξύ ενημερωτικού προγράμματος και διαφημίσεων, 
-αδιάκριτης παρέμβασης σε προσωπικό πόνο ή πένθος, 
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-ρητορικής μίσους κατά μεταναστών, 
-ανεπίτρεπτες δραματοποιήσεις γεγονότων. 
 
β) ζητήματα σχετικά: 
- με μεταβιβάσεις επιχειρήσεων ραδιοφωνικών σταθμών ή μετοχών ή 
εταιρικών μεριδίων φορέων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, 
-με χορήγηση ή με ανάκληση βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας (κυρίως) 
ραδιοφωνικών σταθμών, 
-με αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος, 
-με αδειοδοτήσεις προγραμμάτων (καναλιών) συνδρομητικών υπηρεσιών, 
-με δικτυώσεις μεταξύ ραδιοφωνικών (κυρίως) σταθμών. 
-με επανάκριση υποθέσεων μετά από (ακυρωτικές) αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 
-με αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ.. 
 
Ξεχωρίζει το θέμα της υποβάθμισης προγράμματος, ως το μόνο που αφορά 
τρεις κατηγορίες υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ιστοτόπους, 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης). 
 
Μεγάλος αριθμός αποφάσεων αφορά περισσότερες από μία συγκεκριμένες 
παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, δηλαδή ταυτόχρονα δύο ως 
και τέσσερεις παραβάσεις. Τέτοιες είναι π.χ. η απόφαση με αριθμό 97/2021 
που αφορά α) υποβάθμιση προγράμματος και β) παραπλανητικές ειδήσεις-
κίνδυνο για την υγεία, η 124/2021 που αφορά α) τοποθέτηση προϊόντος, β) 
χορηγία, γ) συγκεκαλυμμένη διαφήμιση και δ) διαχωρισμό διαφήμισης-
προγράμματος, η 131/2021 που αφορά α) δυσμενείς διακρίσεις, β) ρητορική 
μίσους, γ) τηλεπωλήσεις και δ) παραπλάνηση κοινού, η 161/2021 που αφορά 
α) ανήλικους, β) προσήκουσα σήμανση και γ) βία κ.ά. 
Η θεματολογία των διακοσίων εννέα (209) αποφάσεων παρουσιάζεται 
λεπτομερώς στον πίνακα 1 που ακολουθεί . 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2021 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ/ΘΕΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

ΘΕΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

1. Ποιοτική 
υποβάθμιση 
προγράμματος 

3 - 10 5 19 

2. Προστασία 
ανηλίκων / 
Σήμανση 

- 2 9 - 11 

3. Δυσμενείς 
διακρίσεις / 
Προβολή 
σεξιστικών 
μηνυμάτων / 

- - 13 2 15 
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πρόκληση μίσους 

4. Προσβολή 
προσώπου 

- - 4 - 4 

5. Αδιάκριτη 
παρέμβαση σε 
πόνο / πένθος 

- - 1 - 1 

6. Αίτηση 
θεραπείας 

- - 6 10 16 

7. Αλλαγή 
φυσιογνωμίας 
προγράμματος 

- - 1 6 7 

8. Αίτηση 
αναστολής 
απόφασης 

- - - 1 1 

9. Αίτηση 
χορήγησης ΒΝΛ/ 
αλλαγής 
συχνότητας / 
τόπου εκπομπής 

- - - 7 7 

10. Δικτυώσεις - - 2 19 21 

11. Ανάκληση 
Δικτυώσεων 

- - - 12 12 

12. Μετάδοση 
ατεκμηρίωτων 
γεγονότων / 
ειδήσεων 

- - 6 9 15 

13. Αναπομπή 
από το ΣτΕ για 
επανεξέταση 

- - 16 1 17 

14. Διακοπή 
Λειτουργίας 
σταθμού 

- - - 16 16 

15. Εμπορικές 
ανακοινώσεις 

- - 21 3 24 

16. 
Δραματοποίηση 
γεγονότων 

- - 1 - 1 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

- - 1 - 1 

17. Έγκριση 
τηλεοπτικής 
μορφής 
προγραμματισμώ
ν 

- 10 - - 10 

18. Μη υποβολή 
ζητηθείσης ροής 
προγράμματος / 
στοιχείων 

- - 2 2 4 

19. Μεταβιβάσεις - - - 8 8 

ΣΥΝΟΛΑ 3 12 93 101 209 

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΡ 

 
 
Οι διακόσιες εννέα (209) αποφάσεις συγκροτούν πέντε κατηγορίες, οι οποίες 
είναι: 
 
α) Εγκρίσεις, δηλαδή αποδοχή αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και έγιναν δεκτές. 
β) Απορρίψεις αιτήσεων. 
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γ). Επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 
δ) Ανακλήσεις ή μεταρρυθμίσεις προηγούμενων αποφάσεων του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, και 
ε) Απαλλακτικές αποφάσεις. 
 
Από τις διακόσιες εννέα (209) αποφάσεις οι μισές περίπου (100) αφορούν 
επιβολή κυρώσεων, ποσοστό 47,84% στο σύνολο των αποφάσεων, ενώ οι 
εγκριτικές αποφάσεις (47) αντιστοιχούν στο 22,49%, οι απαλλακτικές (28) 
αποφάσεις στο 13,40%, οι απορριπτικές (22) αποφάσεις στο 10,53% και οι 
ανακλήσεις (12) στο 5,74%. 
 
Όσον αφορά την κατανομή των διαφόρων κατηγοριών αποφάσεων ανά μέσο, 
ξεχωρίζει η περίπτωση των κυρωτικών αποφάσεων για τους τηλεοπτικούς 
σταθμούς ελεύθερης λήψης ψηφιακής ευρυεκπομπής, 65 τον αριθμό και 
ποσοστό 65% των κυρωτικών αποφάσεων ή 31,10% του συνόλου των 
αποφάσεων του έτους 2021. 
 
Οι πέντε κατηγορίες αποφάσεων κατά υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 2 και απεικονίζονται στο διάγραμμα 
2. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2021 (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΠΟΡΙΨΕΙΣ-
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ

Σ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ -  10 2 35 47 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 3 2 65 30 100 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ -  -  6 16 22 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ -  -  -  12 12 

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΔΕΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤ
ΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

-  -  20 8 28 

ΣΥΝΟΛΑ 3 12 93 101 209 

 
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.  
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ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.  
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Στον πίνακα 3, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι πέντε κατηγορίες 
αποφάσεων και οι υποκατηγορίες τους δηλαδή, αναλυτικά τα είδη αιτήσεων 
που έγιναν δεκτά ή απορρίφθηκαν, τα είδη κυρώσεων, ανακλήσεων και οι 
απαλλαγές. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2021/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΠΟΡΙΨΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  

       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ/ΚΥΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

 

ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

      2 2 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

      6 6 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  10     10 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ     2 19 21 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

      8 8 

 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΚΥΡΩΣΗ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3   51 12 66 

ΣΥΣΤΑΣΗ   2 14 4 20 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΝΛ 

      14 14 

 
 
 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ  

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  

      2 2 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ       1 1 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

      1 1 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     6 12 18 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ  
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ       12 12 

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ/ΔΕΝ 
 ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

    20 8 28 

 
ΣΥΝΟΛΑ 3 12 93 101 209 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2021/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ        

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΥΣΤΑΣΗ           

ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

-  -  4  - 4 

ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

  2 9 2 13 

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

-  -  1 1 2 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

-  -  -  1 1 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
     

ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

-  -  22 - 22 

ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

3 -  29 12 44 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
-  -  14 14  

ΣΥΝΟΛΟ 3 2 65 30 100 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΡ 

 
 

Η θεματολογία των κυρωτικών αποφάσεων για περιεχόμενο και 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις έχει ως εξής:  
 
Κυρώσεις για περιεχόμενο:  
1. Συστάσεις για: 
• μη προστασία ανηλίκων 
• μη διάκριση σχολίων από τα γεγονότα σε ενημερωτικές εκπομπές 
• προσβολή προσώπων 
• μη προσήκουσα σήμανση 
• δυσμενείς διακρίσεις 
• μη σεβασμό αξίας προσώπων 
• προσβολή τεκμηρίου αθωότητας 
• μισαλλόδοξο λόγο. 
2. Χρηματικές κυρώσεις, πρόστιμα για: 
• μη προστασία ανηλίκων  
• μετάδοση ατεκμηρίωτων γεγονότων και ειδήσεων  
• ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος 
• αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος 
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• μη σεβασμό της αξίας ανθρώπου 
• αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος. 
 
Κυρώσεις για οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις:  
1. Συστάσεις για: 
• διαφήμιση εντός δελτίου ειδήσεων  
• σήμανση τηλεπώλησης 
• υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. 
2. Χρηματικές κυρώσεις, πρόστιμα για: 
• παράνομη διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών 
• υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου 
• παραπλανητική διαφήμιση 
• συγκεκαλλυμένη διαφήμιση 
• θεματική τοποθέτηση προϊόντος 
• παραπλάνηση κοινού μέσω τηλεοπτικών διαγωνισμών  
• παραπλάνηση κοινού μέσω τηλεπωλήσεων. 
 
 
ΙΙ. Διαβούλευση για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4779/2021 που 
είναι σχετικές: α) την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες και β) την προώθηση των Ευρωπαϊκών Παραγωγών 
 
Το ΕΣΡ προκειμένου να λάβει την γνώμη των παρόχων υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας – παραδοσιακών και νέων – σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4779/2021, που αφορά στην 
προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, καθώς και των 
άρθρων 17, 20 και 21 του ιδίου νόμου, που αφορά στην προώθηση των 
ευρωπαϊκών παραγωγών από παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών, εν 
όψει και του σχεδιασμού διαδικτυακής εφαρμογής για την συλλογή των 
αναγκαίων για τον έλεγχο στοιχείων, αλλά και προκειμένου να συνδράμει το 
έργο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος έχει υπό του νόμου 
εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, απέστειλε 
τον Απρίλιο του 2021 ερωτηματολόγιο προς τους παρόχους αυτούς. Εν 
συνεχεία, διοργάνωσε σειρά συναντήσεων, που άρχισαν τον Ιούλιο του 2021 
και ολοκληρώθηκαν στις αρχές του παρόντος έτους, με την συμμετοχή 
παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών (γραμμικών και μη καθώς και 
συνδρομητικών φορέων), εκπροσώπων των ΑμεΑ, των παραγωγών 
οπτικοακουστικών έργων, του ΕΚΟΜΕ, του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου, των αρμοδίων Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με την οποία το ΕΣΡ βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία για τα θέματα αυτά. 
 
Οι συναντήσεις αυτές διοργανώθηκαν από τους ειδικούς επιστήμονες του 
ΕΣΡ Κωνσταντίνο Αποστολά (πληροφορικής) Αθανασία Βράχα 
(οικονομολόγο) και Πέρσα Λαμπροπουλου (νομικό) και τον γραμματέα του 
ΕΣΡ Νικόλαο Σχίζα. 
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ΙΙΙ. Πληροφόρηση ΑμεΑ για τα προσβάσιμα σε αυτούς προγράμματα 
 
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από το άρθρο 10 
παρ. 4 του Ν 4779/2021, το ΕΣΡ ήρθε σε επικοινωνία με τους παρόχους 
ελεύθερης λήψης και τις συνδρομητικές πλατφόρμες προκειμένου να 
βελτιώσουν τον τρόπο πληροφόρησης των ΑμεΑ μέσα από τους 
ηλεκτρονικούς οδηγούς και τις ιστοσελίδες τους για τα προσβάσιμα σε αυτούς 
προγράμματα με την χρήση ειδικής σήμανσης, αλλά και με την ανακοίνωση, 
πριν την μετάδοση του προγράμματος, της προσβασιμότητας αυτού. Επίσης, 
ζήτησε την αποστολή, από τους εν λόγω παρόχους, κατάστασης με τα 
προγράμματα αυτά για να τα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, προκειμένου 
(και) δι’ αυτής να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. 
 
Οι πάροχοι ανταποκρίθηκαν, καίτοι δεν είχαν εισέτι νομική υποχρέωση, και 
ήδη παρέχουν πληροφόρηση για την προσβασιμότητα των προγραμμάτων 
στους ηλεκτρονικούς οδηγούς και τις ιστοσελίδες τους. Το ΕΣΡ έχει επίσης 
αναρτήσει σε ειδικό σημείο στην ιστοσελίδα του τις πληροφορίες που έχουν 
αποσταλεί καθώς και τους συνδέσμους (links) στις ιστοσελίδες των παρόχων. 
 
Την εργασία αυτή συντόνισαν και εκτέλεσαν οι ειδικοί επιστήμονες του ΕΣΡ 
Πέρσα Λαμπροπούλου (νομικός), Αθανασία Βράχα (οικονομολόγος) και 
Γεώργιος Καπετάνιος (πληροφορικής). 
 
 
ΙV. Μητρώα 
 
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των Μητρώων του (υφιστάμενων και 
νέων), το ΕΣΡ αποφάσισε να αναπτύξει διαδικτυακή εφαρμογή, όπου οι 
υπόχρεοι θα καταχωρίζουν τις αναγκαίες, σύμφωνα με το νόμο, πληροφορίες 
και θα αναρτούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, το δε ΕΣΡ θα 
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο συμμόρφωσης αυτών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό το Ε.Σ.Ρ. απηύθυνε τον Σεπτέμβριο του 2021 πρόσκληση 
προς το Τμήμα Πληροφορικής της ΑΣΟΕΕ, να υποβάλει οικονομική 
προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών 
και έκδοσης του τεύχους προκήρυξης διαγωνισμού για την δημιουργία 
ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με την 
οποία πρόκειται: 
 
Α) Να διαχειρίζεται τα παρακάτω μητρώα: 
 

• ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, [άρθρο 3 
παρ. 6 και 37 του Ν 4779/2021] 

• ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏN 
ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
[άρθρο 17 παρ. 2 Ν 4779/2021] 

• ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ /ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, [άρθρο 4 παρ. 7 Ν 4779/2021] 

• ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ, [άρθρο 31 παρ. 5 Ν 4779/2021] 

• ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΠΔ 310/1996 

• Παρόχων γραμμικών υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ελεύθερης λήψης 
υπαγόμενων στις διατάξεις του Ν 4339/2015 [άρθρο 2 και 3 ΠΔ 310/1996]. 

• Παρόχων ραδιοφωνικών υπηρεσιών υπαγόμενων στις διατάξεις του Ν 
3592/2007 [άρθρο 2 και 4 του ΠΔ 310/1996] 

• Παρόχων διαφημιστικών υπηρεσιών υπαγόμενων στις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν 2328/1995 ως ισχύει [άρθρο 2 και 5 ΠΔ 310/1996] 

• Παρόχων έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς υπαγόμενων στις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Ν 2328/1995 [άρθρο 2 και 6 ΠΔ 310/1996] 

• Ημερησίων και μη εφημερίδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Α 
παρ. 1 του ΠΔ 213/1995 και 2 ΠΔ 310/1996. 

• ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 
(άρθρο 5 Ν 3603/2007). 

• ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (άρθρο 8 Ν 2644/1998) 

 
Β) Να συλλέγει στοιχεία και να ασκεί τον έλεγχο συμμόρφωσης των ανωτέρω 
παρόχων προς τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το νόμο. 
 
Η σχετική σύμβαση καταρτίστηκε τον Νοέμβριο του 2021 και έχουν ήδη 
παραδοθεί στην υπηρεσία μας τόσο το Α παραδοτέο όσο και το Β (τεύχος 
προκήρυξης και σχέδιο συμβάσεως). Οι ειδικοί επιστήμονες του ΕΣΡ 
Κωνσταντίνος Αποστολάς (πληροφορικής) Αθανασία Βράχα (οικονομολόγος) 
και Πέρσα Λαμπροπουλου (νομικός) έχουν οριστεί από το ΕΣΡ για την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης της εφαρμογής και την συνεργασία με τον 
ανάδοχο του έργου για την ανάπτυξή του. 
 
 
V. Συγκρότηση Επιτροπών 
 
Κατά το έτος 2021 συγκροτήθηκαν, με απόφαση του Προέδρου του ΕΣΡ και 
έγκριση της Ολομελείας, οι κάτωθι Επιτροπές: 
 
1. Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου Πολιτικής Πολυφωνίας 
(Απόφαση 11/2021). Έργο της Επιτροπής αυτής ήταν η βελτιστοποίηση, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ, ως εγγυητού του πλουραλισμού, αφενός, 
του ελέγχου τήρησης από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της αντικειμενικής 
ενημέρωσης και της πολιτικής πολυφωνίας και αφετέρου, της έρευνας 
πολιτικής πολυφωνίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, 
επιχειρήθηκε η μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου των χωρών μελών της Ε.Ε. 
(περιλαμβανομένης της Ελλάδας) και της Μ. Βρετανίας, ως προς τον έλεγχο 
και την έρευνα πολιτικής πολυφωνίας, με στόχο μέσω της συγκριτικής 
επισκόπησης την εξαγωγή συμπερασμάτων. Την Επιτροπή απασχόλησε, 
μεταξύ άλλων, ο προσδιορισμός των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιείται από τα ΜΜΕ για τον εντοπισμό και την επιλογή των άξιων 
μεταδόσεως απόψεων και δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, τα 
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οποία κριτήρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας καλείται το ΕΣΡ, δυνάμει 
της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εφαρμόσει κατά τον 
έλεγχο τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας, προκειμένου να διαπιστώσει την 
ύπαρξη τέτοιων πολιτικών ειδήσεων που παραλήφθηκε να μεταδοθούν από 
τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 
 
2. Επιτροπή για την κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 
Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων 
(Απόφαση 12/2021 και 17/2021). 
 
3. Επιτροπή για την κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 
Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων (Απόφαση 
13/2021). 
 
4. Επιτροπή Καταγραφής Διαδικασιών του Ε.Σ.Ρ. (Απόφαση 14/2021). 
Έργο της Επιτροπής ήταν η καταγραφή και επικαιροποίηση όλων των 
ψηφιακών και φυσικών διαδικασιών του Ε.Σ.Ρ.. Οι εν λόγω διαδικασίες 
αφορούν στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
αφορούν σε εσωτερικές διαδικασίες του Ε.Σ.Ρ.. 
 
5. Επιτροπή για την δημιουργία προτύπου διαδικασιών ενημέρωσης 
των ΑμΕΑ (άρθρο 10 Ν. 4779/2021) και συλλογής στοιχείων για την 
μέτρηση των ευρωπαϊκών παραγωγών (άρθρο 17 Ν. 4779/2021) 
(Απόφαση 15/2021).  
Έργο της Επιτροπής ήταν η διατύπωση γνώμης σχετικά με ζητήματα 
πρακτικής υλοποίησης προβλέψεων του Ν. 4779/21 (άρθρα 10 ΑΜΕΑ, 17, 20 
και 21 Ευρωπαϊκές παραγωγές), ιδίως με:  
(Α) Την δημιουργία προτύπου διαδικασιών πληροφόρησης ατόμων με 
αναπηρία σχετικά με την προσβασιμότητα στα προγράμματα των παρόχων 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και την δυνατότητα υποβολής καταγγελιών 
σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας μέσω ειδικού ιστοτόπου. Επίσης, τον 
σχεδιασμό της δομής των πληροφοριών που θα διατηρεί το ΕΣΡ προκειμένου 
να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο για την συμμόρφωση των εποπτευόμενων 
φορέων στις διατάξεις της νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό η επιτροπή οφείλει 
να έρθει σε κάθε απαραίτητη επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς. 
(Β) Με τον σχεδιασμό, αφενός της καταγραφής των αναγκαίων πληροφοριών 
που πρέπει να τηρεί το ΕΣΡ σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων στο 
νόμο ποσοστώσεων εκπομπής ευρωπαϊκών έργων, αφετέρου της 
συγκέντρωσης των πληροφοριών αυτών. Για τον σκοπό αυτό η επιτροπή 
οφείλει να έρθει σε κάθε απαραίτητη επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους 
φορείς. 
Βλέπε ανωτέρω υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ. 
 
5. Επιτροπή Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου 
Ραδιοφωνικών Φορέων (Απόφαση 16/2021).  
Έργο της Επιτροπής ήταν σε πρώτο χρόνο να αναζητήσει και να καταγράψει 
τους αναγραφόμενους στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών 
του Ε.Σ.Ρ. ραδιοφωνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν παύσει τη λειτουργία τους, 
ώστε να υπάρξει στη συνέχεια επικαιροποίηση και εκκαθάριση του Μητρώου 
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αυτού από τους μη λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς. Βλέπε ανωτέρω 
υπό στοιχείο IV. 
 
 
VΙ. Ανακοινώσεις 
 
Κατά το ελεγχόμενο έτος αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Αρχής -πλην άλλων 
και- οι ακόλουθες καταχωρήσεις, αφορώσες σοβαρά ζητήματα: 

• Ανακοίνωση για ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία φερόταν από 
καταγγέλοντα να έχουν λεχθεί «εξωφρενικά ψεύδη … με αποτέλεσμα να 
επηρεασθεί συγγενικό του πρόσωπο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες». 

• Ανακοίνωση για την τρέχουσα ειδησεογραφική συγκυρία η οποία -κατά τον 
καταγγέλοντα- περιγραφόταν ως περιέχουσα «ακατονόμαστες φράσεις, 
περιγραφές ακατάλληλες για ανηλίκους και ειδεχθή ποινικά αδικήματα». 

• Απόσπασμα Πρακτικού Διάσκεψης της 23ης Μαρτίου 2021: Ο Εθνικός 
Ύμνος στην Νοηματική Γλώσσα. 

• Πρόσκληση παρόχων περιεχομένου για διαβούλευση (Ν. 4779/21). 

• Ανακοίνωση σχετικά με την παρουσίαση εγκλήματος (ανθρωποκτονίας) 
από τα Μ.Μ.Ε. . 

• Πρόσκληση των μη εγγεγραμμένων παρόχων υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας να εγγραφούν στα Μητρώα του Ε.Σ.Ρ. . 

• Επιστολή προς παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για ενημέρωση 
προγράμματος προσβάσιμου σε ΑμΕΑ. 

• Ενημέρωση για τα μέσα αναζήτησης ευκαιριών χρηματοδότησης που 
ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική στήριξη της αγοράς 
των Μέσων Επικοινωνίας. 
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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 Ομάδας 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. εκπροσωπεί την χώρα μας στο EUROPEAΝ 
AUDIOVISUAL OBSERVATORY.  
 
 
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 
55 ρυθμιστικές αρχές από 47 χώρες της Ευρώπης. Επίσης, η «Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή» (European Commission), το «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για 
Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες» (European Audiovisual Observatory) και ο 
εκπρόσωπος του Οργανισμού για την Ελευθερία και την Ασφάλεια στην 
Ευρώπη (OSCE) συμμετέχουν ως μόνιμοι παρατηρητές στις συναντήσεις της 
EPRA. Η EPRA αποτελεί forum για συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τις 
Ρυθμιστικές Αρχές για τα Μέσα Επικοινωνίας και για την ανταλλαγή μεταξύ 
τους καλών πρακτικών. 
 
To 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης συναντήσεις των μελών της 
EPRA. 
 
Α. Η EPRA διοργάνωσε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων την 20 και 21 Μαΐου 
2021. 
 
Κατά το πρώτο, έγινε η ενημέρωση από το απερχόμενο ΔΣ για τα 
πεπραγμένα του και από τους μόνιμους παρατηρητές (Council of Europe - 
CDMSI activities, European Audiovisual Observatory) και έλαβαν χώραν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. (Lubos Kuklis, Stephanie Comey, 
Maria Donde, Peter Matzneller, Marie Velsand). 
 
Το δεύτερο σεμινάριο είχε θέμα: «Ζώντας με τον μισαλλόδοξο λόγο: από τον 
εντοπισμό στην καταπολέμηση». Στο πρώτο μέρος συμμετείχαν επιστήμονες 
ειδικοί στο θέμα από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι 
αναφέρθηκαν στη δυσκολία να ορίσει κανείς την έννοια του μισαλλόδοξου 
λόγου λόγω της διαφορετικής κουλτούρας των λαών, της αλλαγής του τρόπου 
διασποράς του, λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου, αλλά και στις μεθόδους 
που χρησιμοποιούν τα κράτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ στο 
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δεύτερο παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους ευρωπαϊκών αρχών, και 
συγκεκριμένα της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, 
πρωτοβουλίες που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση του φαινομένου με την 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 
 
Β. Την 9η Ιουλίου 2021 διοργανώθηκε συνάντηση της EPRA από κοινού με 
την Ανεξάρτητη Ένωση Εποπτικών (Τηλεπικοινωνιακών) Αρχών 
(Independent Regulators Group - IRG) για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας συνεργασίας και είχε ως στόχο: 

• την διερεύνηση των ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών 
από παρακείμενους τομείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
νέας ψηφιακής εποχής των μέσων 

• την διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ των Αρχών για τα οπτικοακουστικά 
μέσα και τις τηλεπικοινωνίες 

Στο δεύτερο πάνελ του συνεδρίου συμμετείχε και η ειδική επιστήμονας – 
νομικός του ΕΣΡ, Πέρσα Λαμπροπούλου. 
 
Γ. Την 14η Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση στο 
πλαίσιο της 54ης συνάντησης των μελών της EPRA υπό τον τίτλο «Διατομεακή 
συνεργασία μεταξύ Ανεξάρτητων Αρχών». Η συνάντηση δομήθηκε σε δύο 
μέρη. Στο πρώτο παρουσιάστηκε εισήγηση υπό τον τίτλο «Μαθήματα από την 
ψηφιοποίηση των μοντέλων διακυβέρνησης και επιπτώσεις για την 
συνεργασία των αρχών στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες». Ακολούθησε η παρουσίαση των προτάσεων της ERGA για μια 
αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάστηκαν παραδείγματα από εκπροσώπους εθνικών αρχών σε σχέση 
με την παραπληροφόρηση στις εκλογικές διαδικασίες και την πολιτική 
διαφήμιση στο διαδίκτυο καθώς και την αντιμετώπιση του επιβλαβούς 
περιεχομένου στο διαδίκτυο. 
 
Δ. Την 15η Οκτωβρίου 2021 έγινε η πρώτη συνεδρίαση της «στρογγυλής 
τράπεζας» για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είχε σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Αρχών ιδίως σε 
θέματα παραπληροφόρησης, μισαλλόδοξου λόγου, διαφημίσεων και 
προστασίας της νεότητας. Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης 
παρουσιάστηκε η εφαρμογή που ανέπτυξε η Γερμανική Αρχή για τον 
εντοπισμό περιεχομένου μισαλλόδοξου λόγου, καθώς και η Σουηδική Αρχή 
για την κατάταξη του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Από πλευράς Ε.Σ.Ρ. 
συμμετείχε στις συναντήσεις αυτές η ειδική επιστήμονας Πέρσα 
Λαμπροπούλου. 
 
Ε. Την 21η Οκτωβρίου 2021 διοργανώθηκε μια ακόμα συνάντηση με θέμα 
«Ρυθμιστικές Αρχές και εποπτεία των Πλατφορμών Διαμοιρασμού Βίντεο». 
Στην πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκαν ποια είναι τα κύρια ζητήματα που 
πρέπει να μας απασχολούν, ενώ στη δεύτερη ακολούθησε συζήτηση με τα 
μέλη σε σχέση με τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη νέα αυτή αρμοδιότητα 
των Ρυθμιστικών Αρχών για τα Μέσα, όπως ο ορισμός της έννοιας 
«πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο», η καταγραφή των παρόχων, ο ρόλος των 
Αρχών, τα εργαλεία προώθησης του ψηφιακού εγγραμματισμού και οι τρόποι 
επίλυσης διαφορών. 
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I.2. Συμμετοχή στην Ένωση Ευρωπαϊκών Αρχών για Οπτικοακουστικά 
Μέσα (ERGA) 
 
Η Ένωση 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 της 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. 
 
Πρόγραμμα Εργασίας 
 
Το πρόγραμμα εργασίας για το 2021 περιελάμβανε τρεις ομάδες εργασίας 
και τρείς Ομάδες Δράσης. Ειδικότερα: 

• Η πρώτη Ομάδα Εργασίας είχε αντικείμενο την συνεπή εφαρμογή της 
νέας Οδηγίας για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες και ιδίως στο πλαίσιο 
των νέων αρμοδιοτήτων των Ρυθμιστικών Αρχών σε σχέση με τις 
πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο. Στην Ομάδα αυτή συμμετείχε από 
πλευράς ΕΣΡ ο ειδικός επιστήμονας – νομικός, Αλέξανδρος Οικονόμου και 
ο ειδικός επιστήμονας πληροφορικής Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

• Η δεύτερη Ομάδα Εργασίας είχε αντικείμενο το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 
που προτείνεται για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών και ιδίως για 
τις ψηφιακές πλατφόρμες  με το Σχέδιο Κανονισμού για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες και ιδίως τις ευθύνες των παρόχων τέτοιων υπηρεσιών, το 
προτεινόμενο πλαίσιο εποπτείας και το ρόλο των ρυθμιστικών Αρχών για 
τα Μέσα. Στην Ομάδα αυτή συμμετείχε από πλευράς ΕΣΡ  και ως 
συντάκτης, η ειδική επιστήμονας – νομικός, Πέρσα Λαμπροπούλου.  

• Τέλος η Τρίτη Ομάδα Εργασίας είχε ως αντικείμενο την 
παραπληροφόρηση και ιδίως την διερεύνηση των επιπτώσεών της στο 
πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού και στόχο την ενίσχυση του Κώδικα 
για την Παραπληρόφορηση καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης των διαδικτυακών παρόχων που τον έχουν 
υπογράψει. Στην Ομάδα αυτή συμμετείχαν οι ειδικοί επιστήμονες-νομικοί 
Γεώργιος Αναγνωσταράς και Όλγα Γαρουφαλιά. 

• Η πρώτη Ομάδα Δράσης είχε ως αντικείμενο τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν εγκρίνει και 
εφαρμόζουν τα μέλη του ERGA για την μεταξύ τους συνεργασία αλλά και 
για την ανταλλαγή απόψεων. Στην Ομάδα αυτή συμμετείχαν ως συντάκτες 
η ειδική επιστήμονας – νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου και η ειδική 
επιστήμονας – οικονομολόγος Αθανασία Βράχα. 

• Η δεύτερη Ομάδα Δράσης είχε ως αντικείμενο την καταγραφή των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην αγορά των Μέσων και 
ιδίως σε σχέση με τον πλουραλισμό και την ελευθερία του λόγου. Στην 
Ομάδα αυτή συμμετείχαν (και ως συντάκτες) οι ειδικοί επιστήμονες – 



 

(54) 

οικονομολόγοι Χρήστος Μανουσέλης, Αθανασία Βράχα και Ανδρέας 
Παπανδρέου.  

• Η τρίτη Ομάδα Δράσης είχε ως αντικείμενο τον «εγγραμματισμό στα 
Μέσα» και ιδίως σε σχέση με την κατανάλωση περιεχομένου. Η Ομάδα 
εργασίας σε συνεργασία με την αντίστοιχη της EPRA είχε στόχο την 
προώθηση συγκεκριμένων δράσεων και την ανάπτυξη κινήτρων και άλλες 
αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ομάδα αυτή 
συμμετείχαν η ειδική επιστήμονας-νομικός Δώρα Παπαδάκη και η 
υπάλληλος του ΕΣΡ Αικατερίνη Κοντοπούλου (ΠΕ ΜΜΕ και 
Επικοινωνίας). 

 
Σεμινάρια 
 
Α. Την 2α Φεβρουαρίου 2021 διοργανώθηκε από την ERGA διαδικτυακή 
συνάντηση εργασίας με θέμα το Σχέδιο Κανονισμού για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες και το Μνημόνιο Συνεργασίας των Μελών της ERGA με την 
συμμετοχή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην συνάντηση αυτή τα 
μέλη της ERGA ενημερώθηκαν για την πορεία των συζητήσεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σχέδιο Κανονισμού και το περιεχόμενό του 
καθώς και για πρακτικά ζητήματα της εφαρμογής του. Επίσης, συζητήθηκε 
πώς μπορεί να βοηθήσει στην συνεργασία των κρατών μελών το Μνημόνιο 
Συνεργασίας που εφαρμόζουν τα μέλη της ERGA. Στην συνάντηση 
συμμετείχε από πλευράς ΕΣΡ η ειδική επιστήμονας – νομικός Πέρσα 
Λαμπροπούλου. 
 
Β. Την 30η Ιουνίου 2021 διοργανώθηκε από τη δεύτερη ομάδα εργασίας της 
ERGA σεμινάριο υπό τον τίτλο «Η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες». Στο πρώτο μέρος το πάνελ συζήτησε για τις 
«Υποχρεώσεις και την Ευθύνη τον πλατφορμών του διαδικτύου», ενώ στο 
δεύτερο συζητήθηκαν ζητήματα «Νομοθεσίας και Διακυβέρνησης: Ο Ρόλος 
των Αρχών». Το σεμινάριο παρακολούθησε η ειδική επιστήμονας - νομικός 
του ΕΣΡ Πέρσα Λαμπροπούλου. 
 
Λειτουργία του Μνημονίου Συνεργασίας 
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του προαναφερόμενου Μνημονίου Συνεργασίας 
(Memorandum of Understanding – MoU), το οποίο ετέθη σε ισχύ κατά την 
συνεδρίαση της Ολομελείας της ERGA του Δεκεμβρίου του 2020, το ΕΣΡ 
δέχθηκε το 2021, μέσω του σημείου επαφής (SPOC), πέντε αιτήματα 
πληροφόρησης και απηύθυνε δύο αιτήματα παροχής πληροφόρησης και δύο 
αιτήματα παροχής συνδρομής. 
 
Α) Τα ερωτήματα που παρελήφθησαν είχαν ως εξής: 
 

Θέμα Χώρα 

Πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή του άρθορυ 13 
παρ. 6 της Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες 
που αφορά στην εξαίρεση παρόχων με χαμηλή θέαση ή 
τζίρο από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου αυτού. 

Γαλλία 
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Ζητήματα προσβασιμότητας στις οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες (νοηματική) 

Πορτογαλία 

Πληροφορίες σχετικές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
προσφυγών σε περιπτώσεις πλατφορμών διαμοιρασμού 
βίντεο  

Σουηδία 

Εγγραφή παρόχων κατά παραγγελία υπηρεσιών στο 
μητρώο 

Λετονία 

Χρήση κρυφής κάμερας Σουηδία 

 
Β) Τα αιτήματα και τα ερωτήματα που απηύθυνε το ΕΣΡ είχαν ως εξής: 
 

Θέμα Χώρα 

Καταγγελία σχετική με την πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο 
TIC TOC (προστασία ανηλίκων) 

Ιρλανδία 

Πληροφορίες σχετικές με την μέτρηση των Ευρωπαϊκών 
παραγωγών στις γραμμικές υπηρεσίες 

Ιταλία, Βέλγιο 
και Ουγγαρία 

Πληροφορίες σχετικές με θέματα πολιτικής πολυφωνίας σε 
προεκλογικές περιόδους 

Σ’ όλο το δίκτυο 
ERGA 

Πληροφορίες σχετικές με την εκπομπή παρόχων 
περιεχομένου αδειοδοτημένων εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Βουλγαρία, 
Σλοβενία 

 
To ΕΣΡ έχει ορίσει υπεύθυνους για την διαχείριση του Σημείου Επαφής, την 
ειδική επιστήμονα - οικονομολόγο Αθανασία Βράχα και την γραμματέα του 
ΕΣΡ, Ελισάβετ Βουραζέρη (ΠΕ Οικονομικού – Διοικητικού). 
 
 
Ι.3 Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (EUROPEAN 
AUDIOVISUAL OBSERVATORY) 
 
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες ιδρύθηκε 
το 1992 από το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο να συγκεντρώνει 
πληροφορίες σχετικές με την ευρωπαϊκή αγορά των οπτικοακουστικών μέσων 
και την χρηματοδότησή της. Παρέχει, επίσης, νομική πληροφόρηση σε 
ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των οπτικοακουστικών μέσων και της 
παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου και διοργανώνει πολυάριθμα 
σεμινάρια και workshops κάθε έτος. Πολλές από τις παρεχόμενες 
πληροφορίες είναι ελεύθερες στο ευρύ κοινό. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Παρατηρητηρίου είναι https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/about. 
 
Το ΕΣΡ εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του 
Παρατηρητηρίου. Το 2021 οι συνεδριάσεις έγιναν διαδικτυακά. Το ΕΣΡ 
εκπροσωπήθηκε σε αυτές από τον Πρόεδρο και την ειδική επιστήμονα νομικό 
Πέρσα Λαμπροπούλου. 
 
Το 2021 το Παρατηρητήριο διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων για θέματα που 
άπτονται του νέου Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες («The new Digital 
Services Act Package: A paradigm shift?”).  

• Το πρώτο έλαβε χώρα την 18η Μαρτίου 2021 και είχε τον τίτλο “H 
διαφάνεια στην διαχείριση του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα» όπου 
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις αρχές που πρέπει να διέπει την 

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/about


 

(56) 

δραστηριότητα αυτή, τί κάνουν στην πράξη οι πλατφόρμες, τί περιμένουν 
οι καταναλωτές και πώς προετοιμάζονται οι Αρχές για τα νέα τους 
καθήκοντα. 

• Το δεύτερο έλαβε χώρα την 27η Μαΐου 2021 και είχε θέμα «Τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Κανονισμός για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες» και αντικείμενο συζήτησης την ευθύνη των παρόχων 
ψηφιακών υπηρεσιών σε σχέση με την διακίνηση παράνομου 
περιεχομένου, την υποχρέωση των πλατφορμών να κατεβάζουν το 
παράνομο περιεχόμενο και την υποχρέωση να παραμένει «καταβεσμένο» 
το περιεχόμενο αυτό, την υποχρέωση διαφάνειας που πρέπει να διέπει την 
δράση των πλατφορμών και τους κινδύνους για τα δικαιώματα των 
χρηστών.  

• Το τρίτο, έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου 2021 και είχε θέμα «Ο Κανονισμός 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο πόλεμος κατά της παραπληροφόρησης» 
και αντικείμενο συζήτησης το ρόλο των πλατφορμών, την οπτική των 
παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, τους νέους φορείς που έχουν 
συσταθεί για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, τις ευκαιρίες και 
τους κινδύνους για τα δικαιώματα των χρηστών. 

Τα σεμινάρια παρακολούθησε η ειδική επιστήμονας-νομικός του ΕΣΡ Πέρσα 
Λαμπροπούλου. 
 
 
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.  
 
21η Ολομέλεια του Δικτύου (10-12.10.2021)  
 
Τα έτη 2020 και 2021 την προεδρία του Μεσογειακού Δικτύου Ρυθμιστικών 
Αρχών ανέλαβε η Αρχή της Κροατίας (Agency for Electronic Media Authority-
AEM). Η συνάντηση της Ολομέλειας είχε αρχικώς προγραμματιστεί να λάβει 
χώρα τον Μάιο του έτους 2021 στην Κροατία. Εξαιτίας της συνεχιζόμενης 
πανδημίας, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του ίδιου έτους 
και η συμμετοχή των εκπροσώπων ήταν δυνατή είτε αυτοπροσώπως είτε εξ΄ 
αποστάσεως. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν αυτοπροσώπως το μέλος του ΕΣΡ 
καθηγητής Γιώργος Πλειός και εξ΄ αποστάσεως η νομικός-ειδική επιστήμονας 
Χάρις Τσίγκου. Την Δευτέρα 11.10.2021 η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Dubravka Šuica αναφέρθηκε συνοπτικά στο έργο της Επιτροπής 
και ο Richard Burnley, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής  
Ένωσης (EBU), παρουσίασε εισήγηση για το ρόλο των δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην παρούσα συγκυρία. Η Anna Herold 
αναφέρθηκε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αλλαγές που 
επιφέρει η νέα οδηγία 2018/1808. Αντίστοιχα ζητήματα έθιξε και ο Josip 
Popovac, Πρόεδρος της AEM. Ο Frédéric Bokobza, εκπρόσωπος της 
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γαλλικής αρχής (CSA), ανέπτυξε τις νέες αρμοδιότητες αναφορικά με την 
εποπτεία της δραστηριότητας των επιγραμμικών παρόχων διαμοιρασμού 
βίντεο και τα ζητήματα που τίθενται για τις εποπτικές αρχές. Ο Tobias Schmid, 
πρόεδρος του ERGA, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στις νέες αρμοδιότητες στο διαδικτυακό περιβάλλον και κατέθεσε 
προβληματισμό για τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
αρχής της χώρας προέλευσης στην εποπτεία των επιγραμμικών παρόχων 
διαμοιρασμού βίντεο. Την Τρίτη 12.10.2021 στην πρώτη συνεδρία 
εκπρόσωποι της ομάδας εργασίας του Δικτύου για την έμφυλη βία (Gender 
Study Group) και την παιδεία για τα μέσα (Media Literacy Group) 
παρουσίασαν αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών από τα ΜΜΕ (Gender Study), 
καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στη δεύτερη 
συνεδρία παρουσιάστηκαν οι :Vanja Gavran, μέλος της κροατικής αρχής και 
Latifa Akhabach, πρόεδρος της μαροκινής αρχής, παρουσίασαν τις 
επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Στην 
τελευταία συνεδρία η Latifa Tayah και η Marija Lalić, εκπροσωπώντας τη 
μαρονική και την κροατική αρχή αντίστοιχα, αναφέρθηκαν στην παρουσίαση 
από τα ΜΜΕ του μεταναστευτικού ζητήματος και στα συνακόλουθα 
προβλήματα ρατσιστικού λόγου. 
 
 
I.5. Συμμετοχή στο Φόρουμ Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης των 
Παρευξείνιων Χωρών (Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities 
Forum - BRAF). 
 
Tο Ε.Σ.Ρ., μετέχει στο Φόρουμ αυτό, που συνεστήθη μετά από τουρκική 
πρόταση και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του στις 30 Ιουνίου 
2008, στην Κωνσταντινούπολη. Κατά το έτος 2021 δεν έλαβε χώραν 
συνάντηση (λόγω της πανδημίας). Τις σχέσεις του ΕΣΡ με το φόρουμ 
παρακολουθεί ο καθηγητής Γεώργιος Πλειός, μέλος του Ε.Σ.Ρ., και η ειδική 
επιστήμονας- νομικός Θεοδώρα Παπαδάκη. 
 
I.6. Δίκτυο Εθνικών Σημείων για το Κράτος Δικαίου (Rule of Law) 
 
Σε σχέση με το Δίκτυο Εθνικών Σημείων για το Κράτος Δικαίου» (Rule of Law) 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 18.05.2020 έστειλε στο Ε.Σ.Ρ. την ακόλουθη 
ενημέρωση: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε το εν θέματι δίκτυο με 
σκοπό την κατάρτιση πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών για την ενίσχυση 
του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί 
με την ανάπτυξη ενός μηχανισμού ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των σημείων επαφής των κρατών μελών σχετικά με τα 
ζητήματα δικαιοσύνης και ειδικότερα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
δικαιοσύνης, την ανεξαρτησία των δικαστών, την επιτάχυνση της απονομής 
δικαιοσύνης και τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών συστημάτων. Στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Δικτύου, έχουν ήδη λάβει χώρα δύο συναντήσεις των 
εκπροσώπων των κρατών μελών, μία με φυσική παρουσία αυτών στις 
Βρυξέλλες και μία μέσω της χρήσης τηλεδιάσκεψης και έχει συμπληρωθεί από 
τη χώρα μας σχετικό ερωτηματολόγιο. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας του 
μηχανισμού είναι η επιτόπια αξιολόγηση των κρατών μελών, η οποία λόγω 
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των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή προτείνει την 
πραγματοποίηση ψηφιακών συναντήσεων με εκπροσώπους των ανώτατων 
δικαστικών αρχών προκειμένου να λάβει επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα 
σχετικά με τη λειτουργία τους. Οι συναντήσεις και τα συμπεράσματα των 
ψηφιακών συναντήσεων θα συμπεριληφθούν στην Ετήσια Έκθεση του 
Δικτύου που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το τέλος του 
έτους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αξιολογητές προτείνουν ως εναρκτήρια 
ημερομηνία ψηφιακής συνάντησης για τη χώρα μας την 11η Ιουνίου 2020». 
 
Για το έτος 2021, η συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΣΡ 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2021 διαδικτυακά. Συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του Ε.Σ.Ρ. (προσωπικό, 
προϋπολογισμός), καθώς και τις αρμοδιότητές του (αδειοδότηση, διαφάνεια), 
όπως επίσης και η επίδραση της πανδημίας στα ΜΜΕ. Της συνάντησης 
προηγήθηκε γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής και ακολούθησαν διορθώσεις 
στην τελική έκθεσή της. 
 
Το ΕΣΡ εκπροσώπησαν σε όλες τις προαναφερόμενες ενέργειες οι ειδικές 
επιστήμονες - νομικοί Θεοδώρα Παπαδάκη και Χάρις Τσίγγου. 
 
 
IΙ. Συνέδρια – Συναντήσεις 
 
IΙ.1. 7ο Συνέδριο Δικαίου Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, υπό τον τίτλο 
«Ποιος κυβερνά το διαδίκτυο» / Νομική Βιβλιοθήκη – 4 και 5 Μαρτίου 
2021 
Το συνέδριο απαρτιζόταν από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο υπό τον τίτλο 
“Πράξη για την Διακυβέρνηση των Δεδομένων: Θα αλλάξει την στρατηγική για 
τα δεδομένα/την προστασία;», την συζήτηση συντόνισε η καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου και μέλος του ΕΣΡ, Λίλιαν Μήτρου. Στο δεύτερο 
μέρος, υπό τον τίτλο «Προστατεύοντας τους Καταναλωτές στην Ψηφιακή 
Κοινωνία: ένα ζήτημα ρύθμισης ή επιβολής; Ο χρήστης των δεδομένων 
εναντίον του υποκειμένου των δεδομένων». Την συζήτηση συντόνισε ο 
Σπύρος Τάσσης, πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως για την Προστασίας των 
Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας. Στο τρίτο μέρος, υπό τον τίτλο «Ελευθερία 
του Λόγου εναντίον λογοκρισίας στις ψηφιακές πλατφόρμες», την συζήτηση 
συντόνισε ο καθηγητής δημοσίου δικαίου, Ιωάννης Τασσόπουλος. Στο 
τέταρτο μέρος υπό τον τίτλο Ανοιχτές Πρωτοβουλίες στην Πνευματική 
Ιδιοκτησία, την συζήτηση συντόνισε η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της 
Λευκωσίας, Ειρήνη Σταματούδη. Το συνέδριο παρακολούθησαν οι ειδικοί 
επιστήμονες - νομικοί του ΕΣΡ Αλέξανδρος Οικονόμου και Πέρσα 
Λαμπροπούλου. 
 
IΙ.2. Workshops από τον φορέα DEEP SEAS-FAR SEAS 
 
Στις 14, 16 και 21 Δεκεμβρίου 2021 διοργανώθηκε μια σειρά συναντήσεων 
(Workshops) από τον ανωτέρω φορέα με θέμα « Η διαφήμιση αλκοολούχων 
ποτών και η χορηγία στα παραδοσιακά και τα νέα Μέσα – ρυθμίσεις για τον 
περιορισμό των βλαπτικών συνεπειών». Η πρώτη συνάντηση αφορούσε την 
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διαφήμιση αλκοολούχων ποτών στα παραδοσιακά Μέσα και τον τύπο και την 
χορηγία, η δεύτερη τα προειδοποιητικά μηνύματα και την παροχή 
πληροφοριών προς τους καταναλωτές με σκοπό τον περιορισμό της βλάβης, 
η τρίτη αφορούσε την αντιμετώπιση της διαφήμισης αλκοολούχων ποτών στα 
ψηφιακά μέσα και η τέταρτη αφορούσε την ρύθμιση της εμπορίας προϊόντων 
χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. 
Στις συναντήσεις συμμετείχε η ειδική επιστήμονας-νομικός του ΕΣΡ Πέρσα 
Λαμπροπούλου. 
 
 
IΙ.3. Ημερίδα Αλβανικής Ρυθμιστικής Αρχής, 13 Οκτωβρίου 2021 – 
Τίρανα. 
 
H Αλβανική Ρυθμιστική Αρχή (ΑΜΑ) οργάνωσε ημερίδα στα Τίρανα Αλβανίας 
στις 13 Οκτωβρίου 2021, με θέμα: «Προστασία των Ανηλίκων στα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα». 
Το θέμα προσεγγίστηκε σε τρεις ενότητες: 
1. Ρυθμιστικές εξελίξεις στην προστασία ανηλίκων. 
2. Παιδεία για τα Μέσα (media literacy). 
3. Διαφημίσεις και παιδιά. 
Μεταξύ των βασικών ομιλητών ήταν ο βέλγος πρώην πρόεδρος της EPRA, 
Jean Francois Furnemont, ο γερμανός διευθύνων σύμβουλος εταιρίας 
κατάταξης προγραμμάτων, Stefan Linz κ.α. Το ΕΣΡ εκπροσώπησε η ειδική 
επιστήμονας - νομικός Θεοδώρα Παπαδάκη. 
 
 
IΙ.4. Συνάντηση ΕΣΡ και εκπροσώπων του Τμήματος Φεμινιστικής 
Πολιτικής / Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ 
 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ΕΣΡ και εκπροσώπων του Τμήματος 
Φεμινιστικής Πολιτικής / Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία των τελευταίων, 
για συζήτηση θεμάτων ισότητας, στα γραφεία του ΕΣΡ, με σκοπό «την 
προώθηση της ισότητας των φύλων στα ΜΜΕ και στη διαφήμιση και τις 
αρμοδιότητες του ΕΣΡ, σε σχέση με την αντιμετώπιση τηλεοπτικών 
εκπομπών που υποβαθμίζουν τη θέση της γυναίκας». 
Από πλευράς ΕΣΡ παρευρέθησαν: ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και οι ειδικές 
επιστήμονες - νομικοί Όλγα Γαρουφαλιά, Ρέα Λαμπροπούλου και Θεοδώρα 
Παπαδάκη. 
 
 
IΙΙ. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Συμβούλια 
 
Το Ε.Σ.Ρ., κατά το έτος 2021 εκπροσωπήθηκε στην Εθνική Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (άρθρο 2 Ν. 2667/1998) από τα μέλη Νικόλαο 
Κιάο και Ευαγγελία Μήτρου. 
 
Επίσης το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε κατά το έτος 2021 στο Εθνικό Συμβούλιο 
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (άρθρα 15-19 Ν. 4356/2015) 
από τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιο Πλειό. 
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Στις 25 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Κλιμάκιο της 
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας (ECRI), στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ΕΣΡ εκπροσωπήθηκε 
από τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Καλλιόπη Διαμαντάκου, που 
παρουσίασαν την σχετική με τα θέματα αυτά δράση του ΕΣΡ και από την 
ειδική επιστήμονα - νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη, που παρουσίασε τις σχετικές 
αποφάσεις της Ολομέλειας του ΕΣΡ. 
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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), τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους πρέπει να 
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.  
 
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εκλήθη και κατέθεσε ως μάρτυρας, την 
02.12.2021, σε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής με θέματα: την καμπάνια 
ενημέρωσης για την πανδημία και ζητήματα δημοσκοπήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαρκούς 
έρευνας πολιτικής πολυφωνίας για το έτος 2021. Η ποσοτική ανάλυση 
περιεχομένου, στα πλαίσια της οποίας συλλέγονται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και ανάλυση  τα σχετικά στοιχεία, εφαρμόζεται αδιάλειπτα 
από το  2012 έως σήμερα. 
 
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Τα συλλεχθέντα δεδομένα αφορούν στον χρόνο προβολής των θέσεων 
και δραστηριοτήτων των κομμάτων στα δελτία ειδήσεων των 
τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, καθώς και στον αριθμό των 
εμφανίσεων των πολιτικών στελεχών στα δελτία ειδήσεων και στις 
λοιπές ειδησεογραφικές εκπομπές. Μονάδα ανάλυσης αποτελεί η κάθε 
ειδησεογραφική εκπομπή και για την καταγραφή 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 (βλ. υπ’ 
αρ. 1/2006, 1/2012 και 1/2013 Οδηγίες του ΕΣΡ). 
 
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας κάθε μήνα συμπληρώνουν την 
επικαιροποιημένη φόρμα της υπ’ αρ. 1/2012 Οδηγίας του ΕΣΡ. Τα 
εισερχόμενα στοιχεία υπόκεινται σε περιγραφική ανάλυση και έλεγχο 
αξιοπιστίας με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 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. Οι ακόλουθοι πίνακες δεν 
περιλαμβάνουν στοιχεία για τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ επειδή 
κατά τα έτη 2020 και 2021 δεν υποβλήθηκαν στην Αρχή. Με την υπ΄ αρ. 
153/2022 απόφαση του ΕΣΡ, επιβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια του ως άνω 
Τ/Σ εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μεριμνά για την προσήκουσα 
και έγκαιρη αποστολή στοιχείων πολιτικής πολυφωνίας. 
 
Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η χρονική έκθεση των 
πολιτικών κομμάτων και τα ποσοστά εμφανίσεων των στελεχών τους 
ανά τηλεοπτικό σταθμό κατά το έτος 2021. 
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Πίνακας 1: Χρονική Έκθεση  ανά Τ/Σ 2021 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κομμάτων 
σε όλα τα δελτία ειδήσεων) 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΛΥΣΗ  
ΜΕΡΑ25 ΛΟΙΠΑ 

 
Βουλ/κές.Εκλογές 
7/2019 

  39,85% 31,53% 8,10% 5,30% 3,70% 3,44%    

ALPHA 11,7% 48,2% 21,6% 9,8% 3,5% 3,0% 1,8% 0,4%  

MEGA 11,0% 68,8% 9,2% 8,1% 1,4% 0,3% 0,3% 0,9%  

OPEN BEYOND 7,6% 52,8% 24,3% 12,0% 1,9% 0,6% 0,6% 0,2%  

STAR 13,8% 51,7% 17,6% 7,9% 3,4% 2,5% 2,5% 0,6%  

ΕΡΤ 20,4% 46,5% 16,7% 7,4% 4,6% 2,1% 1,9% 0,4%  

ΣΚΑΙ 15,7% 62,2% 12,7% 6,3% 2,1% 0,4% 0,5% 0,1%  

Μ.Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13,4% 55,0% 17,0% 8,6% 2,8% 1,5% 1,3% 0,4%  

 
 
Πίνακας 2: Ποσοστά Εμφανίσεων Στελεχών*  ανά Τ/Σ 2021 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΛΥΣΗ  
ΜΕΡΑ25 ΛΟΙΠΑ 

 
Βουλ/κές.Εκλογές 
7/2019 

  39,85% 31,53% 8,10% 5,30% 3,70% 3,44%    

ALPHA 13,2% 45,6% 15,1% 12,4% 6,2% 4,2% 2,9% 0,4%  

MEGA 9,3% 51,9% 17,3% 18,0% 2,1% 0,4% 0,8% 0,2%  

OPEN BEYOND 5,9% 47,0% 23,1% 16,8% 3,8% 1,4% 1,6% 0,4%  

STAR 12,2% 40,7% 17,1% 16,1% 5,4% 3,7% 4,3% 0,5%  

ΕΡΤ 20,3% 39,5% 14,3% 11,8% 9,0% 2,5% 2,0% 0,6%  

ΣΚΑΙ 15,9% 53,9% 13,5% 11,0% 3,3% 1,1% 0,9% 0,4%  

Μ.Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12,8% 46,4% 16,7% 14,4% 5,0% 2,2% 2,1% 0,4%  

 
* (Περιλαμβάνονται όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες οι υπόλοιπες τακτικές ή 
έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές, εκπομπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. 
Ως εμφάνιση δεν λογίζεται μόνο η παρουσία στο στούντιο κατόπιν 
πρόσκλησης, αλλά το σύνολο των εμφανίσεων-παρουσιάσεων, ανεξαρτήτως 
τύπου, τόσο ζωντανά όσο και μαγνητοσκοπημένα. Για παράδειγμα, κάθε 
μαγνητοσκοπημένη δήλωση πολιτικού στελέχους που μπορεί να 
παρουσιάζεται σε ένα δελτίο ειδήσεων μετράει ως παρουσία, όπως βέβαια και 
κάθε παρουσία στο στούντιο, κ.λ.π.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ -  ΧΡΗΣΕΙΣ 2018-2020 

 
 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τηρεί μητρώο παρόχων υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τις τέσσερις υποκατηγορίες: α) 
Μητρώο εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων γραμμικών και κατά 
παραγγελία οπτικοακουστικών υπηρεσιών,  β) Μητρώο αλλοδαπών παρόχων 
κατά παραγγελία υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα (άρθρο 
17 παρ. 2 και 4 Ν 4779/2021), γ) Μητρώο αδειοδοτημένων σε άλλα κ-μ 
καναλιών/καταλόγων που μεταδίδων οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι 
συνδρομητικών υπηρεσιών και άλλες πλατφόρμες, δ) Μητρώο 
εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο.  
 
Η πρώτη κατηγορία καταλαμβάνει τους παρόχους γραμμικών υπηρεσιών 
ελεύθερης λήψης -  εθνικής εμβέλειας. Τα έτη 2018 και 2019 χορηγήθηκαν 
συνολικά έξι άδειες λειτουργίας σε παρόχους με χαρακτήρα προγράμματος 
ενημερωτικού γενικού περιεχομένου. Περαιτέρω, στην βάση μεταβατικού 
καθεστώτος νόμιμης λειτουργίας συνέχισε την εκπομπή τους ένας πάροχος, 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» με χαρακτήρα προγράμματος «μη ενημερωτικό». 
 
Στην παρούσα ανάλυση περιγράφονται αθροιστικά τα αποτελέσματα που 
κατέγραψαν οι έξι πάροχοι περιεχομένου – ενημερωτικού προγράμματος 
εθνικής εμβέλειας, την περίοδο 2020-2018. 
 
Περιγραφή – ταξινόμηση κλάδου 
Οι εταιρίες που έλαβαν άδεια λειτουργίας παρόχου τηλεοπτικού περιεχόμενου 
είναι οι:  

Λογότυπο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 

 

ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

STAR CHANNEL NEA THΛΕΟΡΑΣΗ A.E. 

 

ALPHA ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε. 

 

ANTENNA ΤV 
(ΑΝΤ1) 

ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV A.E. 

 

OPEN BEYOND 
(πρώην ETV) 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

MEGA ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
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Χαρακτηριστικά (ταυτότητα) αδειών  
Με τις προκηρύξεις του ΕΣΡ με αριθμούς 1/2017 και 1/2019 χορηγήθηκαν 
αντιστοίχως πέντε και μία άδεια λειτουργείας παρόχων περιεχομένου 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, οι οποίες 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 διάρκεια της 
αδείας είναι δεκαετής και το τίμημα απόκτησης της ανήλθε σε 35 εκ ευρώ, 
πληρωτέο σε ετήσιες ισόποσες δόσεις. 
 
Οικονομικά στοιχεία κλάδου 
Προκειμένου να υπολογισθούν τα αποτελέσματα του κλάδου λειτουργίας των 
ανωτέρω έξι παρόχων περιεχομένου, έγινε ομαδική επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2020-2018 και 
προέκυψαν τα πιο κάτω βασικά μεγέθη.  
 

Πίνακας συνοπτικών αποτελεσμάτων παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου εθνικής 
εμβέλειας γενικού περιεχομένου (εκφρασμένο εκ. €) 

Βασικά οικονομικά μεγέθη 
     

  2020 2019 2018 2020 (%) 2019 
(%) 

Σύνολο ενεργητικού 1.004,81 980,71 880,57 2% 11% 

Σύνολο καταβλημένου Μ.Κ. 193,29 155,61 248,82 24% -37,5% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 137,92 95,83 81,76 44% 17% 

Μακ/θεσμες δανειακές υποχρεώσεις 243,17 228,21 212,76 7% 7% 

Βραχ/θεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

113,01 116,95 122,97 -3% -5% 

Λοιπές υποχρεώσεις 509,01 538,23 461,50 -5% 17% 

Κύκλος εργασιών 314,09 302,37 298,51 4% 1% 

Κόστος πωληθέντων 256,72 243,65 259,76 5% -6% 

Μικτό κέρδος 57,37 58,72 38,75 -2% 52% 

Κέρδη προ φόρων -   64,85 -   60,23 -    70,40 8% -14% 

Κέρδη μετά φόρων -   59,80 -   59,15 -    68,18 1% -13% 

 
Τα συνοπτικά αποτελέσματα του κλάδου και το ποσοστό μεταβολής τους για 
την χρήση 2020, απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα.  
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Οι κυριότερες μεταβολές καταγράφονται στο καταβλημένο και το σύνολο της 
καθαρής θέσης, με συνολική αύξηση 37,69 και 42,02 εκ ευρώ αντίστοιχα και 
ποσοστιαία κατά 24% και 44% αντίστοιχα. Με εξαίρεση τα μακροπρόθεσμα 
δάνεια, οι υποχρεώσεις του κλάδου μειώθηκαν ίδια κεφάλαια  καθώς και στις 
μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου 
αυξήθηκε κατά 4%, που όμως δεν αντικατοπτρίστηκε στα μικτά έσοδα, 
συνεπεία της αρνητικής μεταβολής στο κόστος πωληθέντων κατά 5%. 
 
Κατά την χρήση 2020, η θετική μεταβολή στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, 
ύψους 37,69 εκ. ευρώ και στα ίδια κεφάλαια, ύψους 42,09 εκ ευρώ αναλύεται 
στις επιμέρους εταιρίες στον παρακάτω πίνακα. Παρουσιάζεται επίσης η 
μεταβολή των ανωτέρω λογαριασμών από το έτος 2018. 
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  Καταβλημένο Μ.Κ 
(σε εκ. €) 

Σύνολο Ι.Κ. 
(σε εκ. €)  

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

ΣΚΑΙ        
28,90    

     
28,90    

        
28,90  

      
26,71    

          
25,86    

                 
25,11    

STAR        
36,57    

     
36,32    

        
35,55    

      
22,00    

          
22,38    

                 
18,62    

ALPHA        
21,21    

     
25,44    

        
12,69    

      
18,45    

          
11,90    

                   
8,06    

ANT1        
23,32    

     
23,32    

     
114,72    

      
14,41    

          
13,86    

                 
10,90    

OPEN BEYOND        
16,89    

     
16,79    

        
33,36    

        
5,54    

            
6,58    

                   
5,00    

MEGA        
66,40    

     
24,84    

        
23,59    

      
50,82    

          
15,26    

                   
4,06    

  ΣΥΝΟΛΟ     
193,29    

  
155,61    

     
248,82    

    
137,92    

          
95,83    

                 
81,76    

Μεταβολές +37,69  +42,09  

 
 
Στην χρήση 2020, όλοι οι ανωτέρω πάροχοι κάλυψαν την υποχρέωση του Ν. 
4779/21 περί ελάχιστου ύψους καταβλημένου κεφαλαίου και με εξαίρεση τους 
ALPHA και MEGA όλοι οι πάροχοι κυμάνθηκαν στο ίδιο ύψος με την 
προηγούμενη χρήση. Στον ALPHA καταγράφηκε μείωσε κατά 4,23 εκ ευρώ, 
ωστόσο η καθαρή του θέση αυξήθηκε κατά 6,55 εκ ευρώ. Στον MEGA το 
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41,56 εκ. ευρώ. Η συνολική καθαρή θέση 
του κλάδου αυξήθηκε κατά 42,09 εκ ευρώ, με την πλειοψηφία των παροχών 
να καταγράφουν επίσης θετική μεταβολή ενώ ένας πάροχος έχει καθαρή θέση 
κάτω των 8 εκ. ευρώ. 
 
Οι ανωτέρω μεταβολές απεικονίζονται στα πιο κάτω διαγράμματα.  
 

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2020

28,90   

26,71   
36,57   

22,00   21,21   
18,45   23,32   

14,41   16,89   

5,54   

66,40   

50,82   

2020

ΣΚΑΙ STAR ALPHA ANT1 OPEN BEYOND MEGA
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Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του κλάδου διαμορφώθηκαν στο 
συνολικό ύψος των 243,17 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 15 εκ. ευρώ ή 7%. Δύο 
πάροχοι, OPEN BEYOND και MEGA δεν εγγράφουν μακροπρόθεσμα δάνεια 
για στις χρήσεις 2020-2018. Ο ΑΝΤ1 μείωσε την επιβάρυνσή του κατά 3,87 
εκ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι αύξησαν την υποχρέωσή τους με την 
μεγαλύτερη έκθεση του ΣΚΑΙ με αύξηση κατά 11,75 εκ. ευρώ. 
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Ο κύκλος εργασιών του κλάδου για την χρήση 2020 ανήλθε στα 314,09 εκ 
ευρώ, αυξημένος κατά 11,72 εκ ευρώ ή 4% συγκρινόμενος με την χρήση 
2019. Η συμμετοχή των επιμέρους εταιριών σ ’αυτόν καταγράφεται ως εξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – 
ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 ΚΑΙ 2021 

 
 
Τη διετία 2020-2021 γνωστοποιήθηκαν στο Ε.Σ.Ρ. συνολικά 105 περιπτώσεις 
μεταβολών στο κεφάλαιο και το μετοχολόγιο των ραδιοφωνικών (Ρ/Φ) και 
τηλεοπτικών (Τ/Ο) επιχειρήσεων, με τον αριθμό των συνολικών συναλλαγών 
να εμφανίζεται κατά 25% μειωμένος το 2021 (60) σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (45). 
 
 
 

 

 
 
Από το σύνολο των ανωτέρω υποθέσεων, 80 αφορούν μεταβιβάσεις 
σταθμών, εκ των οποίων 69 ήταν πωλήσεις έναντι ανταλλάγματος και 9 χωρίς 
αντικαταβολή (δωρεές, γονικές παροχές). Σε δύο περιπτώσεις (ΑΝΤΕΝΝΑ και 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ), πραγματοποιήθηκε εισφορά του συνόλου των μετοχών στο 
κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου του ιδίου ομίλου. Τον κύκλο των 
συναλλαγών, συμπλήρωσαν 24 αυξήσεις κεφαλαίου και μία συγχώνευση 
ραδιοφωνικών σταθμών.  
 
Πιο αναλυτικά, το 2021 πραγματοποιήθηκαν 35 μεταβιβάσεις, έναντι 43 το 
2020 (αθροιζόμενες με τις δωρεές/γονικές παροχές στα αντίστοιχα έτη). Ο 
αριθμός των αυξήσεων κεφαλαίου ήταν κατά 50% μειωμένος το 2021 σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση (8 έναντι 16). 
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Οι μεταβιβάσεις (με καταβολή τιμήματος) των Ρ/Φ σταθμών μειώθηκαν σε 23 
το 2021 από 30 το 2020 (-23%), ενώ στο τηλεοπτικό πεδίο αυξήθηκαν σε 
επτά από τέσσερις. Αντίθετα, οι αυξήσεις κεφαλαίου, αφορούν περισσότερο 
σε Τ/Ο σταθμούς (15 στις 24 υποθέσεις), ιδίως το 2021 όπου είναι 
χαρακτηριστικό ότι μεταβολή κεφαλαίου υπήρξε μόνο σε ένα Ρ/Φ σταθμό, 
έναντι επτά τηλεοπτικών. 
 
 

Ανάλυση ανά είδος συναλλαγής και κατηγορία σταθμού 

 2020 2021 

 ΑΜΚ ΔΩΡ ΜΤΒ ΣΓΧ ΑΜΚ ΔΩΡ ΜΤΒ 
ΕΙΣΦ. 
ΜΤΧ 

Ρ/Τ 1 - 4 - - - 1 - 

Ρ/Φ 7 3 30 1 1 2 23 - 

Τ/Ο 8 2 4 - 7 2 7 - 

 16 5 38 1 8 4 31 2 

 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πράξεις αυξήσεων κεφαλαίου σχεδόν 
μονοπωλούνται από τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας, αφού αυτή η 
κατηγορία συγκεντρώνει το 90% περίπου των υποθέσεων στην κατηγορία 
των Τ/Ο (με ακόμα υψηλότερο ποσοστό με βάση την αξία των συναλλαγών). 
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Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα ποσά που διατέθηκαν την περίοδο 2020-21 
συνολικά για μεταβιβάσεις και αυξήσεις κεφαλαίου, αυτά ανήλθαν σε 186,2 εκ. 
ευρώ συνολικά, από τα οποία άνω του 75% δαπανήθηκε στη χρήση 2020 
(140,2 εκ. ευρώ). Η μείωση στα μεγέθη κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους 
«συμβίωσης» με την πανδημία του κορωνοϊού ήταν χαρακτηριστική της 
κατάστασης αναμονής στην οποία βρέθηκε ευρύτερος κλάδος υπό το βάρος 
των επιπτώσεων της. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών στον κλάδο της τηλεόρασης, 
διαμορφώθηκε στα 44,4 εκ. ευρώ το 2021 από 136.6 εκ. ευρώ το 2020 
(μείωση 67,5%). Στα ραδιόφωνα, η πτώση σε ετήσια βάση ήταν αναλογικά 
μικρότερη (-56,4%), με την αντίστοιχη δαπάνη να πέφτει στα 1,6 εκ. ευρώ από 
3,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η σύγκριση μεταξύ τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου με βάση και τη μέση αξία ανά συναλλαγή, με την αρνητική 
μεταβολή να είναι σαφέστατα μεγαλύτερη στην πρώτη κατηγορία. 
Συγκεκριμένα, στους Τ/Σ μειώθηκε το 2021 στα 2,3 εκ. ευρώ από 7,2 εκ. το 

€ εκ. 
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2020 (-68%), ενώ στους Ρ/Σ διαμορφώθηκε σε 61 χιλ. ευρώ από 88 χιλ. 
ευρώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (50% στους Τ/Ο και 66% στους 
Ρ/Φ). Τα ειδικότερα ποσοστά, σύμφωνα με το κριτήριο αυτό,  απεικονίζονται 
κατωτέρω: 
 

 
 
Παρατηρείται, τέλος, πως παρότι η συμμετοχή αλλοδαπών νομικών 
προσώπων στις εξετασθείσες πράξεις ήταν αριθμητικά μικρότερη (21 
περιπτώσεις στις 84), δεδομένου ότι αφορά κατά κύριο λόγο Τ/Σ και δει τους 
εθνικής εμβέλειας, η παρουσία τους είναι καταλυτική στο επίπεδο της αξίας 
των κεφαλαίων που συνεισέφεραν (82% στο σύνολο). 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες για τις 
αναλυθείσες συναλλαγές ανά σταθμό. 
 
 
 
 
 
 
 



 

(75) 

 
 


