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ΣΥΝΟΨΗ 

 Η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, με την αιφνίδια απελευθέρωση 

των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, είχε ως συνέπεια την ταχύτατη και συνάμα 

άναρχη ανάπτυξη της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. Την πραγματική αυτή 

κατάσταση ήρθε, εκ των υστέρων, να αντιμετωπίσει το κράτος με τη θέσπιση μίας 

πληθώρας νομοθετημάτων,  που συνθέτουν το  δαιδαλώδες  θεσμικό πλαίσιο  της 

ραδιοτηλεόρασης  για  δύο σχεδόν  δεκαετίες.  Οι  βασικές  νομοθετικές  ρυθμίσεις 

αφορούν  την  αδειοδότηση  των  επιχειρήσεων,  τον  έλεγχο  της  ποιότητας  των 

προσφερόμενων  προγραμμάτων,  τη  διαφάνεια,  τον  έλεγχο  συγκέντρωσης  των 

επιχειρήσεων  και,  τέλος,  την  καθιέρωση  επιχειρηματικών  ασυμβιβάστων. 

Ταυτόχρονα,  το  κράτος  ανέθεσε  τις  αρμοδιότητες  ρύθμισης  και  εποπτείας  της 

αγοράς  στο  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης,  ένα  εξειδικευμένο  διοικητικό 

όργανο, οργανωμένο κατά τα πρότυπα των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. 

Παρόλα αυτά, στην πράξη, ούτε οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ούτε η δράση 

της  αρμόδιας  ρυθμιστικής  Αρχής  επέφεραν  τα  αναμενόμενα αποτελέσματα.  Κι 

αυτό,  αφενός  λόγω  της  αδυναμίας  εφαρμογής  των  νομοθετικών  ρυθμίσεων, 

αφετέρου λόγω της θεσμικής υποβάθμισης του Ε.Σ.Ρ. Κατά συνέπεια, η απουσία 

πραγματικού ελέγχου στη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων και η 

κυριαρχία  των  νόμων  της  αγοράς  έναντι  των  νόμων  του  κράτους,  είχαν  ως 

επακόλουθο  τη  δημιουργία  μίας  αγοράς  κορεσμένης,  η  οποία  λειτουργεί  με 

διάφορες στρεβλώσεις και υπό καθεστώς «ημι-νομιμότητας». 

Τα φαινόμενα αυτά φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο 

που καθιερώνεται με το νόμο 3592/2007. Ο νέος νόμος ρυθμίζει από την αρχή το 

καθεστώς  αδειοδότησης  και  ελέγχου  συγκέντρωσης  των  ραδιοτηλεοπτικών 

επιχειρήσεων και προετοιμάζει την ομαλή μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή. 

Ωστόσο,  δημιουργούνται  εύλογες  επιφυλάξεις  σχετικά  με  τη  δυνατότητα 

διοικητικής  υλοποίησής του και  σχετικά με  τα αποτελέσματά που θα έχει  στη 

λειτουργία της αγοράς. Παραπέρα, η διαφαινόμενη -με το νέο νόμο- συρρίκνωση 

του ρυθμιστικού ρόλου του Ε.Σ.Ρ.  προκαλεί τον σκεπτικισμό αναφορικά με το 

μέλλον της, κατεξοχήν αρμόδιας για τον έλεγχο της αγοράς, Αρχής.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως γνωστόν, το τέλος της δεκαετίας του 80’ σήμανε για τη χώρα μας την 

κάμψη του κρατικού μονοπωλίου στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και την εγκαθίδρυση 

κατά τρόπο «εξαναγκαστικό» ενός δυαδικού συστήματος δημόσιας και ιδιωτικής 

ραδιοτηλεόρασης.  Ταυτόχρονα  με  την  «απελευθέρωση»  της  αγοράς  και  την 

κατάληψη  των  συχνοτήτων  από  δεκάδες  μικρές  και  μεγάλες  ραδιοτηλεοπτικές 

επιχειρήσεις διατυπώθηκε το αίτημα για ρύθμιση της αγοράς, και μάλιστα, υπό την 

εποπτεία και καθοδήγηση μιας ανεξάρτητης αρχής, σύμφωνα και με  το ευρωπαϊκό 

παράδειγμα. 

Η κοινωνική αυτή αναγκαιότητα υπαγορευόταν καταρχήν από την ιδιαίτερη 

λειτουργία των ΜΜΕ, τα οποία πέραν από ιδιωτικές επιχειρήσεις συνιστούν τους 

κατεξοχήν παράγοντες διαμόρφωσης της δημόσιας σφαίρας. Η πολιτική-κοινωνική 

διάσταση της ραδιοτηλεόρασης, σε συνάρτηση προς τον περιορισμένο αριθμό των 

ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, τον υψηλό βαθμό διεισδυτικότητας, την άναρχη 

εμπορευματοποίηση και τις τάσεις συγκέντρωσης της αγοράς, καθιστούσε ακόμη 

πιο  κρίσιμη  την  κανονιστική  της  ρύθμιση  με  γνώμονα  την  εξυπηρέτηση  του 

δημοσίου συμφέροντος.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ελληνική Πολιτεία επιδόθηκε σε μία 

ατέρμονη προσπάθεια δημιουργίας ενός αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου 

που να διέπει τη ραδιοτηλεόραση γύρω από τρεις βασικούς άξονες: τη νομιμότητα, 

την  ποιότητα  και  τη  διαφάνεια.  Παράλληλα,  ίδρυσε  το  Εθνικό  Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), το αναγόρευσε σε Ανεξάρτητη Αρχή, το κατοχύρωσε 

συνταγματικά  και  του  ανέθεσε  την  αποκλειστική  αρμοδιότητα  ελέγχου  και 

επιβολής διοικητικών κυρώσεων στις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. 

Ωστόσο,  η  πραγματικότητα έρχεται  να διαψεύσει  τα προσδοκώμενα.  Δύο 

δεκαετίες  μετά  την  κατάργηση  του  κρατικού  μονοπωλίου,  η  παθολογία  της 

εγχώριας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς παραμένει η ίδια: «εμφανίζεται το αρνητικό 

για το σύγχρονο κράτος δικαίου φαινόμενο, αφενός να θεσπίζεται ένα κανονιστικό 

πλαίσιο,  να  δημιουργούνται  όργανα  και  ελεγκτικοί  μηχανισμοί,  κι  αφετέρου  η 

ραδιοτηλεοπτική  πραγματικότητα  να  διαμορφώνεται  ερήμην  της  νομικής 
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πραγματικότητας»1.  Με αυτά  τα  δεδομένα,  η  απεμπλοκή της  ραδιοτηλεοπτικής 

αγοράς από την ασύδοτη ανάπτυξη της τελευταίας εικοσαετίας,  η διαμόρφωση 

μίας ρυθμιστικής πολιτικής που να εξισορροπεί την επιχειρηματική ελευθερία με 

το δημόσιο συμφέρον και η θεσμική εξέλιξη του αρμοδίου για την εποπτεία της 

αγοράς  Ε.Σ.Ρ.,  προβάλλουν  μεταξύ  των  προκλήσεων  του  άμεσου  μέλλοντος, 

ενόψει και των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.

 

Η παρούσα μελέτη  έχει  ως  βασικό  στόχο να  παρουσιάσει:  α)  τα  βασικά 

χαρακτηριστικά και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική ραδιοτηλεοπτική 

αγορά, από την ίδρυση της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης μέχρι τις πιο πρόσφατες 

νομοθετικές  πρωτοβουλίες,  β)  το  ρόλο  του  Εθνικού  Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, ως κατεξοχήν αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, στη διαμόρφωση 

και εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, και γ) τα αποτελέσματα της 

«ρυθμιστικής» πολιτικής του κράτους στη λειτουργία της αγοράς. 

Η διάρθρωση της εργασίας είναι η ακόλουθη:

Στο  Πρώτο  Μέρος αναλύεται  η  έννοια  της  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς. 

Ειδικότερα,  παρουσιάζονται  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  το  μέγεθος  και  ο 

βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς, καθώς επίσης και η εξέλιξη του ρυθμιστικού 

πλαισίου  που  διέπει  την  αγορά,  μέσα  από  τις  αλλεπάλληλες  νομοθετικές 

μεταρρυθμίσεις. 

Το  Δεύτερο  Μέρος  είναι  αφιερωμένο  στην  εποπτεία  της  αγοράς  και 

ειδικότερα,  στην  επιφορτισμένη  με  αυτή  αρχή  του  Εθνικού  Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης  (Ε.Σ.Ρ.).  Στο  πλαίσιο  αυτό,  αναλύονται  η  έννοια  των 

Ανεξάρτητων  Διοικητικών  Αρχών,  η  ιστορική  τους  προέλευση  και  τα  βασικά 

χαρακτηριστικά τους. Επίσης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην κατοχύρωση του Ε.Σ.Ρ. 

μέσα  από  τις  διατάξεις  του  Συντάγματος  του  1975/2001.  Τέλος,  γίνεται  μία 

συνοπτική  παρουσίαση  της  οργάνωσης  και  των  αρμοδιοτήτων  του  Ε.Σ.Ρ.,  με 

ιδιαίτερη έμφαση στην κυρωτική του αρμοδιότητα.

Το Τρίτο Μέρος είναι αφιερωμένο στη λειτουργία της αγοράς. 

Πιο  αναλυτικά,  στο  1ο κεφάλαιο καταγράφεται  η  άναρχη  ανάπτυξη  της 

αγοράς, σε συνάρτηση προς το διαρκώς μεταβαλλόμενο καθεστώς αδειοδότησης 

1 Βλ. Λοβέρδου, Α. (1996), Κράτος, ΜΜΕ και Κοινωνική εξουσία, Έκφραση-Πληροφορία-Δίκαιο, 
Τόμ. 1, Αθήνα.
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των  ραδιοτηλεοπτικών  επιχειρήσεων.  Εν  συνεχεία,  γίνεται  αναφορά  στη  νέα 

αδειοδοτική διαδικασία που εισάγει ο ν.3592/2007.

Το  2ο κεφάλαιο  είναι  αφιερωμένο στον  ασκούμενο εκ  μέρους  του  Ε.Σ.Ρ. 

έλεγχο  της  ποιότητας  των  ραδιοτηλεοπτικών  προγραμμάτων.  Ειδικότερα, 

επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του ποιοτικού κριτηρίου και σχολιάζεται η 

εφαρμογή  του  κριτηρίου  από  το  Ε.Σ.Ρ.  μέσα  από  κάποια  χαρακτηριστικά 

νομολογιακά παραδείγματα. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνατότητες προώθησης της 

ποιότητας στα πλαίσια του εμπορικού μοντέλου της σύγχρονης ραδιοτηλεόρασης. 

Το  3ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον έλεγχο της οικονομικής διαφάνειας 

και  της  συγκέντρωσης  της  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς.  Πιο  συγκεκριμένα, 

αναλύονται  οι  συνταγματικά  κατοχυρωμένες  αρχές  τις  διαφάνειας  και  της 

πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης, η εξειδίκευσή τους από τον κοινό νομοθέτη 

και  η  άσκηση  των  αντίστοιχων  αρμοδιοτήτων  εκ  μέρους  του  Ε.Σ.Ρ.  Ακόμη, 

παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.3592/2007.

Τέλος, το 4ο κεφάλαιο πραγματεύεται το θεσμοθετημένο ασυμβίβαστο της 

παράλληλης  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  στους  τομείς  των  μέσων 

ενημέρωσης  και  των  δημοσίων  συμβάσεων,  γνωστό  και  ως  ασυμβίβαστο  του 

«βασικού μετόχου». 
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I. ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1. Βασικά χαρακτηριστικά

Είναι δεδομένο ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί αποτελούν τους βασικούς 

φορείς ενημέρωσης και πολιτισμού, οι οποίοι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο 

ένα  δημόσιο  αγαθό  (τις  εκπομπές  ραδιοτηλεοπτικών  προγραμμάτων)2, 

εκμεταλλευόμενοι  έναν  περιορισμένο  φυσικό  πόρο  (το  φάσμα  των 

ραδιοτηλεοπτικών  συχνοτήτων).   Αυτό  αποτελούσε  τη  βασική  δικαιολογητική 

βάση  για  την  υπαγωγή  της  ραδιοτηλεόρασης  αρχικά  σε  καθεστώς  κρατικού 

μονοπωλίου  και  στη  συνέχεια  –εδώ  και  δύο  δεκαετίες-  σε  καθεστώς  άμεσου 

κρατικού  ελέγχου.  Από  την  άλλη,  ουδείς  αμφισβητεί  ότι  οι  ραδιοτηλεοπτικοί 

σταθμοί  αποτελούν  ταυτόχρονα  κερδοσκοπικές  επιχειρήσεις,  που,  ως  τέτοιες, 

δρουν  σε  μία  ανταγωνιστική  αγορά  και  αποβλέπουν  στην  προσέλκυση 

καταναλωτών και στην αύξηση των εσόδων τους. 

Προκειμένου,  λοιπόν,  να  αξιολογηθεί  η  λειτουργία  της  ραδιοτηλεοπτικής 

αγοράς και τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους σ’ αυτή, 

είναι αναγκαίο, προηγουμένως, να προσδιοριστούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

της. 

1.1 H δυαδικότητα της αγοράς

Ένα  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  που  διαφοροποιεί  τις  ραδιοτηλεοπτικές 

επιχειρήσεις  -τα  ΜΜΕ  γενικότερα-  από  τις  περισσότερες  παραγωγικές 

επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι ότι οι πρώτες λειτουργούν σε 

μία  δυαδική αγορά προϊόντων ή,  άλλως,  σε μία  αγορά διπλού προϊόντος (dual-

product marketplace),  που  περιλαμβάνει  μία  αγορά  αγαθών  και  μία  αγορά 

υπηρεσιών. Στην πρώτη αγορά, οι επιχειρήσεις προσφέρουν στο κοινό (τηλεθεατές 

ή ακροατές) το περιεχόμενο του προγράμματός τους. Στη δεύτερη, οι επιχειρήσεις 

προσφέρουν στους διαφημιστές το χρονικό κενό διαφημίσεων που παρεμβάλλεται 

2 Οι  εκπομπές  ραδιοτηλεοπτικών  προγραμμάτων  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  των 
δημοσίων αγαθών, καθώς η κατανάλωση τους  χαρακτηρίζεται από αδιαιρετότητα και μαζικότητα. 
Βλ. ICAP (1999), Κλαδική Μελέτη «Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», σελ. 3 επ. 
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στο  πρόγραμμά  τους,  ώστε  οι  τελευταίοι  να  αποκτήσουν  τη  δυνατότητα 

πρόσβασης στους κοινό τους (βλ. Σχήμα 1) 3. 

Σχήμα 1. Η δυαδική αγορά προϊόντων.

Με άλλα λόγια, το προϊόν της συναλλαγής σε μία ραδιοτηλεοπτική αγορά 

είναι το ίδιο το κοινό, το οποίο απαρτίζεται από τους εν δυνάμει καταναλωτές των 

διαφημιζόμενων  προϊόντων.  Οι  ραδιοτηλεοπτικές  επιχειρήσεις  στοχεύουν  στην 

παραγωγή τηλεθεατών και ακροατών, τους οποίους μεταπωλούν στη διαφημιστική 

βιομηχανία4.  Συνεπώς, όσο πιο μαζική η τηλεθέαση ή η ακροαματικότητα ενός 

προγράμματος,  δηλ.  όσο  μεγαλύτερο  το  κοινό,  τόσο  πιο  αποδοτικό  είναι  το 

πρόγραμμα και τόσο υψηλότερα αποτιμάται ο διαφημιστικός του χρόνος5. 

Αν κατανοήσει κανείς τη νευραλγική θέση που κατέχει η διαφήμιση στην 

οικονομία των ΜΜΕ -ως η βασικότερη πηγή εσόδων- μπορεί να αντιληφθεί την 

επίδραση που ασκούν οι διαφημιστές και κατ’ επέκταση οι διαφημιζόμενοι στη 

διαμόρφωση  του  προγράμματος  των  σταθμών.  Μπορεί  επίσης  να  εξηγήσει  τη 

σπουδαιότητα που αποδίδεται στις μετρήσεις τηλεθέασης και ακροαματικότητας, 
3 Βλ. Albarran,  A. (2004), Η Οικονομία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγορές, βιομηχανίες 
και οικονομικές έννοιες στο μικροσκόπιο, Εκδόσεις University Studio Press, σελ. 46 επ. 
4 Όπως αναφέρουν οι Owen και Wildman: «Το πρώτο και σοβαρότερο λάθος που μπορεί να κάνει 
ένας  αναλυτής  της  τηλεοπτικής  βιομηχανίας  είναι  να  υποθέσει  ότι  οι  συντηρούμενοι  από  τη 
διαφήμιση  τηλεοπτικοί  παραγωγοί  παράγουν  προγράμματα.  Δεν  το  κάνουν.  Οι  τηλεοπτικοί 
παραγωγοί ασχολούνται με την παραγωγή τηλεθεατών. Αυτοί οι τηλεθεατές, ή τα μέσα πρόσβασης 
σ’  αυτούς,  πωλούνται  στους  διαφημιστές.  Το  προϊόν  ενός  τηλεοπτικού  σταθμού  μετράται  σε 
ανθρώπους και σε χρόνο. Η τιμή του προϊόντος καθορίζεται σε δολάρια ανά χιλιάδα τηλεθεατών 
ανά μονάδα τηλεοπτικού χρόνου, συνήθως 20 ή 30 δευτερολέπτων».
Owen, B. & Wildman, S. (1992), Video Economics, Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1992, p. 3.
5 Βέβαια, η αντιστοίχιση των εν δυνάμει καταναλωτών του διαφημιζόμενου προϊόντος με τους 
ακροατές ή τηλεθεατές του κάθε προγράμματος στηρίζεται όχι  μόνο σε ποσοτικά αλλά και σε 
ποιοτικά κριτήρια, η ανάλυση των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

Ραδιοτηλεοπτική αγορά

Αγορά αγαθών Αγορά υπηρεσιών

Ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα
(για το κοινό)

Πρόσβαση στο κοινό
(για τους διαφημιστές)
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καθώς  οι  τελευταίες  αποτελούν  το  νόμισμα  με  το  οποίο  συναλλάσσονται 

ραδιοτηλεοπτικές και διαφημιστικές επιχειρήσεις.  

Ωστόσο, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί δεν ανταγωνίζονται μόνο 

μεταξύ τους, για να αποσπάσουν το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο διαφημιστικών 

εσόδων, αλλά ανταγωνίζονται και σε σχέση με τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Πιο αναλυτικά: μόνο το έτος 2007 η διαφημιστική απορρόφηση των τεσσάρων 

κύριων μέσων (τηλεόραση,  περιοδικά,  εφημερίδες,  ραδιόφωνο) ανήλθε σε  2,65 

δισ. ευρώ6. Από το ποσό αυτό το μεγαλύτερο μερίδιο απέσπασαν τα Περιοδικά με 

απορρόφηση ύψους 1,05 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 39,47% της συνολικής 

διαφημιστικής δαπάνης.  Ακολουθεί η Τηλεόραση με διαφημιστική απορρόφηση 

ύψους 941,5 εκ. ευρώ (35,47%) και οι Εφημερίδες με 499,7 εκ. ευρώ (18,82%). 

Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Ραδιόφωνο με μερίδιο διαφημιστικής δαπάνης 

ύψους 165,6 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,24% (βλ. Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Η διαφημιστική πίτα το 2007.

39,47%

35,47%

6,24%

 18,82%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΡΑΔΙΟΦ ΩΝΟ

Η εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης στα τέσσερα κύρια ΜΜΕ κατά τη 

δεκαετία  1998-2007  απεικονίζεται  στο  Διάγραμμα  2.  Όπως  παρατηρείται,  η 

συνολική διαφημιστική δαπάνη των τεσσάρων μέσων ακολουθεί σταθερά ανοδική 

πορεία -ο μέσος ετήσιος αριθμός μεταβολής ήταν 6,64% την περίοδο 1999-2006, 

6 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την επίσημη εταιρεία μέτρησης διαφημιστικής δαπάνης Media 
Services SA,  η  οποία  ωστόσο  υπολογίζει  τις  τεκμαρτές  διαφημιστικές  δαπάνες  που 
πραγματοποιήθηκαν  βάσει  τιμοκαταλόγου,  χωρίς  να  λαμβάνει  υπόψη  τυχόν  εκπτώσεις, 
συμψηφισμούς και ειδικές συμφωνίες.
Βλ. Χαϊμαντά, Σ. (2008), Διαφημίσεις 2,6 δις  το 2007, Ημερησία 12.1.2008.
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σύμφωνα με την ICAP-, με τα Περιοδικά και την Τηλεόραση να ανταγωνίζονται 

για το μεγαλύτερο μερίδιο. Αναμενόμενα, το ραδιόφωνο παρουσιάζει διαχρονικά 

τη  μικρότερη  διαφημιστική  απορρόφηση,  καθώς  απευθύνεται  αναγκαστικά  σε 

περιορισμένη γεωγραφικά αγορά. 

Διάγραμμα 2. Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης 1998-2007 (σε εκ. ευρώ).
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Πηγή: Media Services

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Media Services δεν συμπεριλαμβάνει 

στις μετρήσεις της το ταχύτατα ανερχόμενο μέσο του διαδικτύου. Παρά το γεγονός 

ότι  η  χώρα  μας  θεωρείται  «αναπτυσσόμενη»  στον  τομέα  της  τεχνολογικής 

σύγκλισης, το διαδίκτυο αναμένεται στο άμεσο μέλλον να αναπτυχθεί ραγδαία ως 

το εναλλακτικό μέσο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εμπορικών συναλλαγών. Ήδη 

το 2007 η διαφημιστική δαπάνη του ελληνικού διαδικτύου ξεπέρασε τα 30,5 εκατ. 

ευρώ, ενώ η ανοδική πορεία προβλέπεται να συνεχιστεί περαιτέρω μέσα στο 20087

. 

1.2 Το μέγεθος της αγοράς 
7 Πρόκειται  για  την  τεκμαρτή  διαφημιστική  δαπάνη  που  κατέγραψε  ο  Ελληνικός  Οργανισμός 
Διαδραστικής Επικοινωνίας IAB Hellas, μετά από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε μεταξύ των 
εταιρειών - μελών του. Στην έρευνα συμμετείχε το σύνολο των μεγαλύτερων εγχωρίων sites και 
media shops που διαχειρίζονται διαδικτυακές καμπάνιες.
Βλ. Ιωάννου, Στ. (2008), Διαφημιστική δαπάνη 31 εκ. ευρώ στο ελληνικό Ιντερνετ το 2007, 
Η Ναυτεμπορική 14.7.2008.
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Την εποχή της κατάργησης του κρατικού μονοπωλίου,  κανείς δεν μπορούσε 

να προβλέψει ότι η διόγκωση της αγοράς θα γινόταν τόσο ραγδαία και σε τόσο 

μεγάλο  βαθμό.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  το  ραδιοτηλεοπτικό  τοπίο  να  συνθέτουν 

σήμερα  δεκάδες  ιδιωτικοί  τηλεοπτικοί  σταθμοί  εθνικής  και  περιφερειακής 

εμβέλειας και εκατοντάδες ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί τοπικής εμβέλειας (βλ. 

Πίνακα 1 και Παραρτήματα 1, 2). Η διαρκής αύξηση της προσφοράς σταθμών έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία μίας αγοράς υπερκορεσμένης, με διάφορες στρεβλώσεις 

και προβλήματα βιωσιμότητας για τους συμμετέχοντες σ’ αυτή. Κι ενώ θα υπέθετε 

κανείς ότι η αύξηση της προσφοράς ενισχύει την πολυφωνία, η πραγματικότητα 

αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο: αυτό που χαρακτηρίζει την αγορά σήμερα είναι 

η ομογενοποίηση του  ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος. 

Πίνακας 1. Το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο κατά τα έτη 1988 και 2008.

Τηλεοπτικοί Σταθμοί 1988 2008
Πανελλήνιοι 3 16
Περιφερειακοί/Τοπικοί - 100
Σύνολο 3 116

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 1988 2008
Πανελλήνιοι 4 4
Αθήνας 9 40
Θεσσαλονίκης 9 50
Περιφέρειας 150 1000
Σύνολο 172 1094

Πηγή: Ινστιτούτο Επικοινωνίας (2008)8

1.3 Η συγκέντρωση της αγοράς 

Η  συγκέντρωση  της  αγοράς  θα  πρέπει  καταρχήν  να  διακριθεί  σε: 

συγκέντρωση ιδιοκτησίας (concentration of ownership) και  συγκέντρωση μεριδίου 

αγοράς (concentration of market share). 

8 Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτο Επικοινωνίας με τίτλο «Ο Έλληνας και τα 
Μέσα  Μαζικής  Επικοινωνίας.  Εξέλιξη-Σχέση-Εικόνα».  Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  σε 
συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τη Focus Bari και την MRB Hellas και παρουσιάστηκε 
τον Απρίλιο του 2008 στο «Ανοικτό Φόρουμ 08’, ΜΜΕ: δεοντολογία, κέρδος και εξουσία». Είναι 
διαθέσιμη στo: http://www.instofcom.gr/ 
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   Η  συγκέντρωση  ιδιοκτησίας αναφέρεται  στον  αριθμό  των  μέσων 

ενημέρωσης που έχει στην κατοχή του ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία 

μπορεί να είναι: α) της ιδίας μορφής (π.χ. ηλεκτρονικά μέσα), οπότε γίνεται λόγος 

για οριζόντια συγκέντρωση, β) διαφορετικής μορφής (π.χ. έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα),  οπότε αναφερόμαστε σε  διαγώνια συγκέντρωση.  Επίσης,  η συγκέντρωση 

ιδιοκτησίας  μπορεί  να  αναφέρεται  στο  ποσοστό  του  κεφαλαίου  ενός  μέσου 

ενημέρωσης που βρίσκεται στην κατοχή του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Όπως  γίνεται  αντιληπτό,  όσο  μικρότερος  είναι  ο  αριθμός  των  φορέων  που 

συμμετέχουν  στις  ραδιοτηλεοπτικές  επιχειρήσεις,  τόσο  μεγαλύτερος  είναι  ο 

βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς. 

Χαρακτηριστικό  της  ελληνικής  αγοράς  ΜΜΕ  –όπως  συμβαίνει  και  σε 

παγκόσμια κλίμακα- είναι η κυριαρχία κάποιων επιχειρηματικών ομίλων, στους 

κόλπους  των  οποίων  συνυπάρχουν   ηλεκτρονικά  και  έντυπα  μέσα.  Πρόκειται 

βασικά για τους ομίλους που έχουν υπό τον έλεγχό τους τα κυριότερα κανάλια 

πανεθνικής εμβέλειας: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), Πήγασος 

Εκδοτική,  Τεγόπουλος  Εκδόσεις  -  MEGA,  Όμιλος  Κυριακού  -  ANTENNA, 

Όμιλος Βαρδινογιάννη -  STAR, Όμιλος Κοντομηνά -  ALPHA, Όμιλος Κουρή - 

ALTER,  Όμιλος  Αλαφούζου  -  ΣΚΑÏ (βλ.  αναλυτικά  το  Παράρτημα  4). 

Προκειμένου να  εκμεταλλευθούν  τις  οικονομίες  κλίμακας  και  να  μειώσουν  το 

κόστος παραγωγής, τα συγκροτήματα αυτά επενδύουν σε διάφορους τομείς της 

πολιτιστικής βιομηχανίας (εκδοτικές εταιρείες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εταιρείες 

παραγωγής, εταιρείες διανομής τύπου, ταινιών, δισκογραφία κλπ.)9.

9 Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:
ΔΟΛ:  Τηλεόραση  MEGA - Εφημερίδες «Νέα», «Βήμα», «Αγγελιοφόρος» - Εκδόσεις Ελληνικά 

Γράμματα - Εταιρία Παραγωγής Studio ΑΤΑ κλπ.
Όμιλος Κυριακού: Τηλεόραση ΑΝΤ1 - Ραδιόφωνο ΑΝΤ1, Ρυθμός - Εταιρία Παραγωγής  ENA 

Productions - Δισκογραφική Εταιρεία Heaven Music κλπ.
Όμιλος  Βαρδινογιάννη: Τηλεόραση  STAR,  συμμετοχή  και  στο  MEGA -  Ραδιόφωνο  SOHO, 

Δίεση - Εφημερίδες «Ισοτιμία», «Μεσημβρινή», «Espresso» «Traffic» κλπ.
Όμιλος Κοντομηνά: Τηλεόραση ALPHA, Channel Nine -  Ραδιόφωνο ALPHA RADIO, Παλμός – 

Εφημερίδa City Press κλπ.
΄Ομιλος  Κουρή: Τηλεόραση  ΑΛΤΕΡ,  MAD TV -  Ραδιόφωνο  ORANGE,  LOVE RADIO – 

Εφημερίδα «Αυριανή» κλπ.
Όμιλος Γ. Αλαφούζου: Τηλεόραση ΣΚΑÏ, Ραδιόφωνο ΣΚΑÏ  100,3, RED, Angel (στην εφημερίδα 

«Καθημερινή» συμμετέχουν άλλα μέλη της οικογενείας).
Πήγασος  Εκδοτική (οικογένειας  Μπόμπολα): Τηλεόραση  MEGA –  Εφημερίδες  «Έθνος», 

«Αγγελιοφόρος»,  «Ημερησία»  -  Εταιρεία  Παραγωγής  Άνωση,  Εταιρεία  Διανομής 
Ευρώπη.

Τεγόπουλος Εκδόσεις: Τηλεόραση MEGA – Εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Χρυσή Ευκαιρία».
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   Η συγκέντρωση μεριδίου αγοράς αναφέρεται ακριβώς σ’ αυτό, δηλ. στο μερίδιο 

που  κατέχουν  οι  κυρίαρχες  επιχειρήσεις  της  αγοράς  και  μετριέται  με  άλλες 

μεταβλητές,  όπως  το  ποσοστό  των  διαφημιστικών  εσόδων  ή  το  ποσοστό 

τηλεθέασης  ή  ακροαματικότητας  (αν  πρόκειται  για  τηλεοπτικό  ή  ραδιοφωνικό 

σταθμό αντίστοιχα). 

Για τη μέτρηση του βαθμού συγκέντρωσης του μεριδίου αγοράς η διεθνής 

βιβλιογραφία  χρησιμοποιεί  διάφορα  εργαλεία,  με  δημοφιλέστερο  αυτό  που 

συγκρίνει το λόγο των εσόδων των τεσσάρων (CR4) ή των οκτώ (CR8) κορυφαίων 

επιχειρήσεων της αγοράς με τα έσοδα ολόκληρης της αγοράς10. Αν τα έσοδα των 

τεσσάρων μεγαλυτέρων εταιριών (CR4) αθροιστικά είναι ίσα ή ξεπερνούν το 50% 

των  συνολικών  εσόδων  του  κλάδου  ή  αν  τα  έσοδα  των  οκτώ  μεγαλυτέρων 

εταιριών (CR8) ξεπερνούν το 75% των συνολικών εσόδων του κλάδου, τότε ο 

κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση. Αν τα έσοδα των CR4 είναι ίσα 

ή ξεπερνούν το 33% ή τα έσοδα των CR8 το 50%, τότε η αγορά θεωρείται μέτριας 

συγκέντρωσης κοκ. 

Πίνακας 2. Οι λόγοι συγκέντρωσης των CR4 και CR8.

CR  4  CR  8  
Υψηλή Συγκέντρωση ≥ 50% ≥ 75%
Μέτρια Συγκέντρωση 33% ≤ έως < 50% 50% ≤ έως < 75%
Χαμηλή Συγκέντρωση ≤ 33% ≤ 50%

 Πηγή: Albarran (2004)

Σύμφωνα με το λόγο  CR4, η ελληνική τηλεοπτική αγορά θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως υψηλής συγκέντρωσης. Κατά το έτος 2007, το άθροισμα των 

διαφημιστικών εσόδων των τεσσάρων κορυφαίων τηλεοπτικών σταθμών ανήλθε 

σε  795,27 εκ.  ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 84,45% της συνολικής 

διαφημιστική δαπάνης του κλάδου, όπως είναι καταγεγραμμένη (βλ. Πίνακα 3). 

10 Άλλα εργαλεία μέτρησης είναι: α) η «καμπύλη του Lorenz», η οποία δείχνει την ανισότητα στο 
μερίδιο  αγοράς  μεταξύ  διαφορετικών  επιχειρήσεων,  και  β)  ο  «δείκτης  Herfindahl-Hirschman» 
(HHI), ο οποίος χρησιμοποιεί το συνολικό άθροισμα των μεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων. 
Αν  το  άθροισμα  υπερβαίνει  το  1.800,  τότε  η  αγορά  θεωρείται  υψηλής  συγκέντρωσης,  αν 
κυμαίνεται μεταξύ 1.800 και 1.000, η αγορά είναι μέτριας συγκέντρωσης, ενώ αν είναι κατώτερο 
του 1.000, τότε η αγορά δεν θεωρείται συγκεντρωμένη.
Βλ. Albarran, A. (2004), ό.π., σελ. 68 επ.
 Albarran,  A.  &  Dimmick,  J.  (1996),  Economies of multiformity and concentration in the 
communication industries, Journal of Media Economics 9, pp. 41-49.
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Πίνακας 3. Διαφημιστική δαπάνη τηλεόρασης έτους 2007.

Τηλεοπτικοί 

Σταθμοί
Διαφημιστική δαπάνη Μερίδιο (%)

MEGA 283.374.000 30,10
ANT1 216.485.000 22,99
STAR 153.780.000 16,33
ALPHA 141.464.000 15,03
ALTER 90.339.000 9,60
NET 40.934.000 4,35
ΕΤ1 12.738.000 1,35
Λοιποί σταθμοί 2.406.000 0,25
Σύνολο 941.520.000 100

Πηγή: Ημερησία (2008)

Την άποψη αυτή ενισχύει και η μέτρηση των μέσων μεριδίων τηλεθέασης 

των τεσσάρων δημοφιλέστερων τηλεοπτικών σταθμών, το άθροισμα των οποίων 

ξεπερνά το 59% για την τηλεοπτική σεζόν Οκτωβρίου 2007 - Ιουνίου 2008 (βλ. 

Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3. Μέσο μερίδιο τηλεθέασης περιόδου Οκτ. 2007-Ιουν. 2008.
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Βέβαια,  τα  παραπάνω  εργαλεία  έχουν  δημιουργηθεί  για  τη  μέτρηση  της 

συγκέντρωσης  σε  αγορές  πολλαπλάσιου  μεγέθους  από  αυτό  της  ελληνικής. 

Ωστόσο, ακόμα κι αν γίνει δεκτό ότι ο λόγος των CR4 δεν είναι εφαρμόσιμος στην 

ελληνική  αγορά,  δεν  θα  πρέπει  να  παραβλέπουμε  το  γεγονός  ότι  οι  δύο 

τηλεοπτικοί σταθμοί  MEGA και  ANTENNA από μόνοι τους συγκεντρώνουν το 

53%  της  διαφημιστικής  δαπάνης  και  το  33%  της  τηλεθέασης.  Μάλιστα,  η 

συνολική  τηλεθέαση  των  δύο  σταθμών  ήταν  ακόμα  υψηλότερη  κατά  τις 

προηγούμενες τηλεοπτικές περιόδους (βλ. Παράρτημα 3). Τα στοιχεία αυτά είναι 

ενδεικτικά  μίας αγοράς υψηλού βαθμού συγκέντρωσης.

Από την άλλη, ο υπολογισμός του βαθμού συγκέντρωσης της ραδιοφωνικής 

αγοράς, με βάση τις διεθνείς μεθόδους, είναι δυσχερής για διαφόρους λόγους: α) 

υπάρχει άνισος ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτικών σταθμών και των σταθμών 

της ΕΡΑ -με τους τελευταίους να έχουν το αποκλειστικό προνόμιο εκπομπής σε 

πανεθνική εμβέλεια-, β) τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία αφορούν μόνο τις 

ραδιοφωνικές  αγορές  της  Αττικής  και  της  Θεσσαλονίκης,  και  πάλι  δεν 

περιλαμβάνουν όλους τους σταθμούς, γ) η αγορά είναι διαιρεμένη σε διάφορες 

υποκατηγορίες  (δημόσιοι,  δημοτικοί,  ιδιωτικοί,  ενημερωτικοί,  ψυχαγωγικοί, 
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αθλητικοί  κλπ).  Εντούτοις,  εκτιμάται  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  η  ραδιοφωνική 

αγορά οδηγείται από τη μέτρια συγκέντρωση σε επίπεδα χαμηλής συγκέντρωσης11.

11 Βλ.  Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (2006),  «Τετράδια  Επικοινωνίας:  Το ραδιόφωνο 
στην Ελλάδα», Αθήνα 2006, σελ. 181 επ. 
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2. Η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου
 

Το  θεσμικό  πλαίσιο  της  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς  έχει  διέλθει  από 

αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές, η εξαντλητική καταγραφή των οποίων δεν 

θα ήταν δυνατή στην παρούσα εργασία. Παρακάτω, επιχειρείται μία συνοπτική 

παρουσίαση των κυριότερων νομοθετικών επιλογών της Πολιτείας:

Η πρώτη εξαίρεση από την αρχή του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού μονοπωλίου 

καθιερώθηκε  με  το  ν.1730/198712,  ο  οποίος  προέβλεπε  τη  δυνατότητα  ίδρυσης 

ραδιοφωνικών σταθμών τοπικής εμβέλειας, μετά από πρόταση της Επιτροπής για 

την  Τοπική  Ραδιοφωνία13.  Οι  ρυθμίσεις  του  νόμου  περιλάμβαναν,  επίσης,  την 

αναδιάρθρωση της κρατικής τηλεόρασης με τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα, ο 

οποίος θα λειτουργούσε πλέον με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, της ΕΡΤ Α.Ε. 

(περιελάμβανε  την  ΕΤ-  1,  την  ΕΤ-  2  και  την  Ελληνική  Ραδιοφωνία  -  ΕΡΑ). 

Επιπλέον,  πραγματοποιήθηκε  η  πρώτη  απόπειρα  ανάθεσης  της  εποπτείας  των 

ηλεκτρονικών ΜΜΕ σε ένα ιδιαίτερο κρατικό όργανο. Επρόκειτο για το Εθνικό 

Ραδιοτηλεοπτικό  Συμβούλιο,  ένα  όργανο  με  αντιπροσωπευτική  σύνθεση14 και 

σχετική διοικητική αυτονομία. Στο νεοσυσταθέν όργανο ανατέθηκαν αρμοδιότητες 

τόσο  κανονιστικές,  σε  ό,τι  αφορά  τους  όρους  προεκλογικού  διαλόγου  και 

προβολής των υποψηφίων βουλευτών, όσο και γνωμοδοτικές, σε ό,τι αφορά την 

παρουσίαση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και του εκλογικού αγώνα από 

τα  ραδιοτηλεοπτικά  μέσα15.  Τέλος,  ο  νόμος  προέβλεπε  τη  σύσταση  της 

Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ), ενός 50μελούς16 

γνωμοδοτικού οργάνου, επιφορτισμένου με την άσκηση κοινωνικού ελέγχου στην 

ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο όμως έμεινε ανενεργό. 
12 Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α’ 
145/1987).
13 Θεσμοθετήθηκε  με  το  Π.Δ.25/1988 και  απαρτιζόταν  από τον  Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και δύο μέλη 
ΔΕΠ  των  Α.Ε.Ι.  ή  των  Τ.Ε.Ι.  με  γνωστικό  αντικείμενο  ή  εμπειρία  σχετική  με  ΜΜΕ, 
υποδεικνυόμενα από τα τρία πρώτα μέλη της Επιτροπής. Επρόκειτο, αναμφίβολα για μία σύνθεση 
που διασφάλιζε την πολιτική ανεξαρτησία του οργάνου.
14 Στη σύνθεσή του συμμετείχαν: ένα μέλος από κάθε πολιτικό κόμμα, που αναγνωριζόταν από τον 
Κανονισμό της  Βουλής  και  ένα από  τα  υπόλοιπα  κόμματα  και  τους  ανεξάρτητους  βουλευτές, 
καθώς και ίσος αριθμός μελών που όριζε ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης.
15 Βλ. Κουλούρη, Ν. (1993),  Οι «Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές»: τα αλλοδαπά πρότυπα και τα 
ημεδαπά κακέκτυπα, Διδικ 5/1993, σελ. 1166.
16 Η  προβλεπόμενη  σύνθεσή  της  ήταν  η  εξής:  16  εκπρόσωποι  των  πολιτικών  κομμάτων,  3 
εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έξι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην ΕΡΤ-
Α.Ε., 15 εκπρόσωποι κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και 10 προσωπικότητες της τέχνης 
και των γραμμάτων.
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Αν και ο ν.1730/1987 εγκαινίαζε την εποχή της καλούμενης «ραδιοφωνικής 

άνοιξης»17,  ωστόσο  άφηνε  σε  εκκρεμότητα  το  αίτημα  για  το  άνοιγμα  της 

τηλεοπτικής  αγοράς,  το  οποίο  είχε  διατυπωθεί  ήδη  έντονα  από  τα  μέσα  της 

δεκαετίας18.  Τη  νομοθετική  πρωτοβουλία  πρόλαβε  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  και 

ειδικότερα  οι  δήμοι  Θεσσαλονίκης  και  Πειραιά,  οι  οποίοι  ίδρυσαν  δημοτικές 

επιχειρήσεις με αντικείμενο τη λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών (TV 100 και TV 

Plus).  Ειδικότερα,  οι  πρωτοβουλίες  του  δημάρχου  Θεσσαλονίκης  κ.  Κούβελα, 

αποτέλεσαν  αντικείμενο  έντονης  πολιτικής  διαμάχης  μεταξύ  κυβέρνησης  και 

αξιωματικής  αντιπολίτευσης,  με  δικαστική  εμπλοκή.  Την  ίδια  περίοδο  η  ΕΡΤ, 

υποκύπτουσα στην πίεση του κοινού, ξεκίνησε την αναμετάδοση 6 δορυφορικών 

καναλιών στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις19.

Μέσα σ’  αυτό το κλίμα απορρύθμισης ψηφίστηκε ο  ν.1866/198920,  ο  οποίος 

επέφερε  εν  μέρει  την  πολυπόθητη  απελευθέρωση  της  τηλεόρασης.  Ο  νόμος 

προέβλεπε για πρώτη φορά τη διαδικασία και τα κριτήρια αδειοδότησης ιδιωτικών 

τηλεοπτικών σταθμών τοπικής εμβέλειας, αφήνοντας «θεωρητικά» στην ΕΡΤ το 

αποκλειστικό προνόμιο της εκπομπής σε πανεθνική εμβέλεια.  Όσον αφορά στην 

άσκηση  εποπτείας,  ο  νομοθέτης  έσπευσε  να  καταργήσει  το  Εθνικό 

Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και να το αντικαταστήσει με το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης  (Ε.Σ.Ρ.),  εισάγοντας  πανηγυρικά  την  πρώτη  ανεξάρτητη 

ρυθμιστική αρχή της ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα21. Σύμφωνα με το ν.1866/1989, 

η  σύνθεση  του  Ε.Σ.Ρ.  προβλεπόταν  11μελής,  από  την  οποία  τα  έξι  μέλη 

υποδείκνυαν τα τρία πρώτα σε δύναμη κόμματα της Βουλής (τρία από το πρώτο, 

δύο από το δεύτερο και ένα από το τρίτο) και τα πέντε μέλη οι ενώσεις συντακτών, 

17 Βέβαια, ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούσαν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 
60’, κυρίως από νέους, ενώ εντατικοποιήθηκαν μετά την πτώση της χούντας, για να φτάσουν στη 
δεκαετία του 80’ μέχρι και τους δέκα χιλιάδες – σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. 
18 Από  αυτό  το  χρονικό  σημείο  εντατικοποιήθηκαν  και  οι  απόπειρες  εκπομπής  τηλεοπτικού 
σήματος από πειρατές.
19 Στις 26 Οκτωβρίου 1988 ξεκίνησε επίσημα η αναμετάδοση των εξής δορυφορικών καναλιών: 
Super Channel (Μ. Βρετανία), TV5 Europe (Γαλλία),  SAT1 (Γερμανία),  RAIDUE (Ιταλία), CNN 
International (Η.Π.Α.), Horizon (ΕΣΣΔ). 
Βλ. Η ιστορία της τηλεόρασης, επιμ. Στεργίου Λ., Η Καθημερινή, 4.4.2006.
20 Ν.1866/1989  «Ίδρυση  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεοράσεως  και  παροχή  αδειών  για  την 
ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α’ 222/1989).
21 Η  από  1.9.1989  Εισηγητική  Έκθεση  στο  σχέδιο  νόμου  κάνει  λόγο  για  ένα  «ειδικό 
αντιπροσωπευτικό  ανεξάρτητο,  προσωπικά,  λειτουργικά  και  οικονομικά  όργανο,  το  οποίο  θα 
εποπτεύει, θα ελέγχει και θα θεσπίζει το κανονιστικό καθεστώς και τους δεοντολογικούς κανόνες 
λειτουργίας της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης».
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η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Θεάματος  – 

Ακροάματος22.  Ο  νομοθέτης  επιδίωξε  μ’  αυτό  αφενός  να  διαφυλάξει  την 

ανεξαρτησία  του Ε.Σ.Ρ.  από την  κυβερνητική πλειοψηφία  και  αφετέρου να  το 

συνδέσει  με  τις  πιο  συγγενικές  προς  το  σκοπό  του  κοινωνικές  ομάδες23.  Μία 

απόπειρα  διεύρυνσης  της  σύνθεσης  του  Ε.Σ.Ρ.  σε  δεκαεννεαμελή24 (με  την 

απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης υπ’ αριθμ. 22255/2/3.11.1990 

ΦΕΚ Α’  695)  ματαιώθηκε μετά από ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας  (την  υπ’  αριθμ.  872/1992),  λόγω  έλλειψης  νομοθετικής 

εξουσιοδότησης  και  κρίνοντας  αντισυνταγματική τη  μεταγενέστερη νομοθετική 

επικύρωση. Αν και καθιστούσε πιο αντιπροσωπευτικό το Συμβούλιο, η παραπάνω 

προσπάθεια θεωρήθηκε ότι αποβλέπει στην αλλαγή της πολιτικής ισορροπίας του 

Συμβουλίου υπέρ της τότε κυβέρνησης25.

Ακολούθησε  ο  ν.2173/199326,  ο  οποίος  προέβλεπε,  μεταξύ άλλων,  μεταβολές 

στον  τρόπο  συγκρότησης  του  Ε.Σ.Ρ.,  ενώ  παράλληλα  ίδρυε  και  μία  δεύτερη 

ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Επρόκειτο για την Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών 

Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.), η οποία εισήγαγε την εξής καινοτομία: είχε 

μικτή  σύνθεση,  με  τη  συμμετοχή  σ’  αυτή  αφενός  εκπροσώπων  έντεκα 

αντιπροσωπευτικών συλλογικών φορέων της κοινωνίας, κυρίως συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και αφετέρου των εννέα μελών του Ε.Σ.Ρ.27 Κύριες αρμοδιότητες της 

ήταν η περιοδική αξιολόγηση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και η 

22 Πιο συγκεκριμένα,  τα πέντε μέλη υποδεικνύονταν από τους εξής φορείς:  Ένωση Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.),  Ένωση Συντακτών Ημερ.  Εφημ.  Μακεδονίας  – 
Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.), Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Τεχνικό 
Επιμελητήριο  Ελλάδος  (Τ.Ε.Ε.)  και  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Θεάματος  και  Ακροάμτος 
(Π.Ο.Θ.Α.).
23 Βλ. Καμτσίδου, Ιφ. (1996),  Η αναζήτηση του θεμελίου της ρυθμιστικής εξουσίας του Εθνικού  
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ των άρθρων 43 παρ. 2 και 15 του Συντάγματος, Το Σύνταγμα 
3/1996, σελ. 651.
24 Τα  οκτώ νέα  μέλη  υποδεικνύονταν  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  το  Νομικό  Συμβούλιο  του 
Κράτους,  το  Υπουργείο  Μεταφορών,  την  Εκκλησία  της  Ελλάδος,  την  Ακαδημία  Αθηνών,  την 
Ένωση Ιδιοκτητών Εφημερίδων και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος.
25 Βλ.  Οικονόμου,  Αλ.  (1996),  Τα  κρατικά  εποπτικά  όργανα  των  ραδιοτηλεοπτικών  μέσων  ως 
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ελληνική Δικαιοσύνη 37/1996, σελ. 1252.
26 Ν.2173/1993 «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ίδρυσης της Εθνικής 
Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 208/1993).
27 Οι έντεκα φορείς  είναι  οι  εξής:  Ε.Σ.Η.Ε.Α.,  Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.,  Ένωση Ιδιοκτητών Ημερ.  Εφημ. 
Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. (Π.Ο.Σ.Π.-Ε.Ρ.Τ.), 
Παν.  Ομοσπ.  Θεάματος-Ακροάματος  (Π.Ο.Θ.Α.),  Γενική  Συνομοσπονδία  Εργατών  Ελλάδος 
(Γ.Σ.Ε.Ε.),  Ανώτατη  Διοικούσα  Επιτροπή  Δημοσίων  Υπαλλήλων  (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),  Σύνδεσμος 
Ελληνικών  Βιομηχανιών,  Πανελλήνια  Συνομοσπονδία  Ενώσεων  Γεωργικών  Συνεταιρισμών 
(ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.), Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και η Εκκλησία 
της Ελλάδος.  Με το ν.2328/95 προστέθηκαν δύο ακόμη φορείς,  ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων 
Ελλάδος και το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών.
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λήψη  αποφάσεων  για  ζητήματα  για  τα  οποία  θα  παρέπεμπε  το  Ε.Σ.Ρ.  Η 

Ε.Ε.Η.Μ.Ε. χρίστηκε ουσιαστικά διάδοχος της καταργηθείσας Αντιπροσωπευτικής 

Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ), δε θα έχει όμως καλύτερη τύχη. Μετά 

από πέντε χρόνια απραξίας, καταργήθηκε με το ν.2644/1998.

Εν συνεχεία – και εν μέσω των πιέσεων που ασκούσαν εκείνη την περίοδο οι 

μεγάλοι  ραδιοτηλεοπτικοί  σταθμοί  κατά  των  media shops28-  ψηφίστηκε  ο 

ν.2328/199529,  γνωστός και  ως «νόμος Βενιζέλου»,  με τον οποίο επιχειρήθηκε, 

σύμφωνα  με  την  εισηγητική  έκθεση,  η  εξ  υπαρχής  ρύθμιση  του  νομικού 

καθεστώτος  της  ραδιοτηλεόρασης30,  ορίζοντας  τις  προϋποθέσεις  νομιμότητας, 

διαφάνειας και ποιότητας. Ωστόσο, ο «νόμος Βενιζέλου» στην πράξη αποτύπωνε, 

κωδικοποιούσε και  εν μέρει  νομιμοποιούσε την υπάρχουσα –ανεξέλεγκτη κατά 

πολλούς- κατάσταση στα ΜΜΕ, αλλά και προέβλεπε την έκδοση 35 Προεδρικών 

Διαταγμάτων για την εφαρμογή του31,  δικαιολογώντας το χαρακτηρισμό του ως 

«ίσως ο πιο σκοτεινός νομοθετικός λαβύρινθος των τελευταίων δεκαετιών»32. Οι 

βασικές  του  ρυθμίσεις  ανάγονται  στη  διαδικασία  και  στα  κριτήρια  χορήγησης 

αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και  τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών33, 

στη  διαφάνεια,  στην  απαγόρευση  της  συγκέντρωσης  και  στην  καθιέρωση  του 

ασυμβιβάστου, με την απαγόρευση της σύμπτωσης ορισμένων ιδιοτήτων στο χώρο 

των ΜΜΕ και στο χώρο των οικονομικών λειτουργιών του Κράτους. Δύο μήνες 

νωρίτερα, είχε προηγηθεί το Π.Δ.213/1995, το οποίο ρύθμιζε θέματα οργάνωσης 

και λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. και της Γραμματείας του, καθώς και της Ε.Ε.Η.Μ.Ε. Ο 

ν.2328/1995,  με  τις  μεταγενέστερες  τροποποιήσεις  του,  αποτελούσε  μέχρι 

προσφάτως το βασικό θεσμικό πλαίσιο της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. 

28 Επρόκειτο για κοινοπραξίες μεταξύ -ανταγωνιστικών κατά τα άλλα- διαφημιστικών εταιριών, οι 
οποίες  είχαν  συμφωνήσει  από  κοινού  να  αγοράζουν  διαφημιστικό  χώρο  και  χρόνο.  Έχοντας 
αποκτήσει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, ασκούσαν συνεχείς πιέσεις στις ραδιοτηλεοπτικές 
επιχειρήσεις για την παροχή εκπτώσεων, τις οποίες ωστόσο δεν απέδιδαν πάντα στους πελάτες 
τους.
29 Ν.2328/1995  «Νομικό  καθεστώς  της  ιδιωτικής  τηλεόρασης  και  της  τοπικής  ραδιοφωνίας, 
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄159/3.8.1995).
30 Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η προβληματική κατάσταση που είχε στο μεταξύ διαμορφωθεί, 
οφειλόμενη, μεταξύ άλλων, και στη "δυνατότητα των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν αιτήσεις για 
ίδρυση και  λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ανά πάσα στιγμή,  χωρίς να είναι 
γνωστός  ο  αριθμός  των  διαθέσιμων  συχνοτήτων  και  χωρίς  να  προβλέπεται  η  ταυτόχρονη  και 
συγκριτική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών αιτήσεων".
31 Βλ. Παπαθανασόπουλου, Στ. (2005), «Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα», Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η 

Έκδοση 2005.
32 Βλ. Δαγτόγλου, Π. (2005), Ατομικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 681.
33 Οι  ιδιωτικοί  ραδιοφωνικοί  σταθμοί  επιτρέπεται  να  είναι  μόνο  τοπικοί,  σε  αντίθεση  με  τους 
σταθμούς δημόσιας ραδιοφωνίας που μπορούν να έχουν πανελλήνια εμβέλεια.
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Κατ’ επιταγή του ν.2328/1995 εκδόθηκε το  Π.Δ.310/1996 «Για τον έλεγχο της 

διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.», με το οποίο ιδρύθηκε στο Ε.Σ.Ρ. 

ένα νέο Τμήμα με την επωνυμία «Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας», ενώ τέθηκε για 

πρώτη  φορά  ως  προϋπόθεση  για  την  ανάθεση  δημόσιων  έργων  και  κρατικών 

προμηθειών η έκδοση του πιστοποιητικού διαφάνειας.

Η  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  από  την  πλευρά  ιδιωτικών  εταιριών  για  να 

επενδύσουν στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης, οδήγησε, εν συνεχεία, στην 

ανάγκη διαμόρφωσης του καθεστώτος παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών υπηρεσιών με το ν.2644/199834. Ο ν.2644/1998 υπήγαγε την ψηφιακή 

τηλεόραση, ασχέτως αν αυτή είναι ερτζιανή, καλωδιακή ή δορυφορική, σε νομικό 

καθεστώς αδείας, την οποία χορηγούσε ο αρμόδιος Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ, με 

τη σύμπραξη του Ε.Σ.Ρ και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ένα 

χρόνο αργότερα, απέκτησε επίσημη άδεια λειτουργίας η πρώτη ελληνική ψηφιακή 

πλατφόρμα «NOVA». Ο ίδιος νόμος καθιέρωσε και την υποχρέωση του Ε.Σ.Ρ. για 

σύνταξη και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων του35.

Το 2000 εκδόθηκε το Π.Δ.100/2000, με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική 

έννομη  τάξη  η  νέα  Οδηγία  97/36/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου, με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ 

«Τηλεόραση  χωρίς  σύνορα»36 του  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  παροχή 

τηλεοπτικών υπηρεσιών. Οι διατάξεις του Π.Δ.100/2000, οι οποίες εφαρμόζονται 

σε  όλους  τους  τομείς  ραδιοτηλεοπτικών  υπηρεσιών  (δημόσια  και  ιδιωτική 

ραδιοφωνία  και  τηλεόραση,  υπηρεσίες  ελεύθερης  λήψης  και  συνδρομητικές) 

στόχευαν στην προώθηση της ποιότητας της ραδιοτηλεόρασης. Για πρώτη φορά 

όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα κατατάσσονται  σε  κατηγορίες  ανάλογα με  το 

βαθμό της  δυσμενούς  επίδρασης  που  μπορεί  να  έχει  το  περιεχόμενό  τους  στη 

34 Ν.2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και  τηλεοπτικών υπηρεσιών και 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α` 233/13.10.1998).
35 Η έκθεση υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου 
(άρθρο 15 παρ. 5).
36 Η  αρχική Οδηγία 89/552/Ε.Ο.Κ «για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών, σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων» 
της 3ης.10.1989 είχε ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη ήδη με τα προεδρικά διατάγματα 
236/1992 και 231/1995. Πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο της οπτικοακουστικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  στόχευε  αφ’  ενός  στην  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  ευρωπαϊκών 
τηλεοπτικών  προγραμμάτων,  αφ’  ετέρου  στη  διαφύλαξη  σημαντικών  στόχων  δημοσίου 
συμφέροντος,  όπως  η  πολιτιστική  πολυμορφία,  η  προστασία  των  ανηλίκων  και  το  δικαίωμα 
απάντησης. Το Δεκέμβριο του 2005 η Επιτροπή υπέβαλλε πρόταση για την αναθεώρησης της. 
Βλ. www.europa.eu. 
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προσωπικότητα των ανηλίκων και οι σταθμοί υποχρεώνονται να μεταδώσουν το 

αντίστοιχο σήμα κατάταξης (άρθρο 8 παρ. 3), ενώ αναγνωρίζεται και το δικαίωμα 

επανόρθωσης σε πρόσωπα θιγόμενα από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Σύμφωνα με 

το  άρθρο  9,  το  Ε.Σ.Ρ.  μπορεί  να  διατάξει  με  επείγουσα  διαδικασία  και  με 

αιτιολογημένη απόφαση την ολική ή μερική αποδοχή αιτήματος επανόρθωσης από 

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.

Εντούτοις,  οι  διαδοχικές  νομοθετικές  πρωτοβουλίες  χωρίς  τον  απαιτούμενο 

συντονισμό των ρυθμίσεων, αλλά και η αδυναμία επιβολής διοικητικών κυρώσεων 

από το Ε.Σ.Ρ.  οδήγησαν σε μία αταξία,  την οποία κλήθηκε εν μέρει να άρει ο 

ν.2863/2000.  Η  ψήφιση  του  ν.2863/200037 ήταν  η  συνέχεια  μιας  εξελικτικής 

διαδικασίας  «μέσα  από  την  οποία  το  Ε.Σ.Ρ.  καθιερώθηκε  και  νομοθετικά,  ως 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή ελέγχου και εποπτείας του ραδιοτηλεοπτικού τομέα 

και  εφαρμογής  της  ραδιοτηλεοπτικής  νομοθεσίας  με  την  άσκηση  κατά  τρόπο 

αποκλειστικό και αποφασιστικό κυρωτικών και διοικητικών λειτουργιών»38. Στο 

άρθρο  4  παρ.  1  ορίζεται  ευθέως  ότι  «το  Ε.Σ.Ρ.  ασκεί  τον  προβλεπόμενο  στο 

Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών  υπηρεσιών  κάθε  είδους,  με  την  έκδοση  εκτελεστών  διοικητικών 

πράξεων»,  θεραπεύοντας  έτσι  το  πρόβλημα  της  έλλειψης  εκτελεστότητας  των 

πράξεων του οργάνου, ενώ διατυπώνονται εκ νέου και κατά τρόπο συγκεντρωτικό 

οι  αρμοδιότητες  του39.  Ο  ν.2863/2000,  ο  οποίος  αποτελεί  πλέον  το  βασικό 

νομοθέτημα  που  διέπει  την  οργάνωση  και  λειτουργία  του  Ε.Σ.Ρ.  (μαζί  με  το 

ν.3051/2002) επεδίωξε την πολυπόθητη θεσμική ενίσχυση της αποδιοργανωμένης, 

μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, εποπτικής αρχής.

Στον ίδιο στόχο, της ενίσχυσης του κύρους της Αρχής, αποσκοπούσε και η Ζ’ 

Αναθεωρητική  Βουλή.  Με  τη  συνταγματική  αναθεώρηση  του  2001,  για  την 

οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στα επόμενα, το Ε.Σ.Ρ. αναβαθμίστηκε σε 

ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη απευθείας από το Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2) 

και  τα  μέλη  του  υπήχθησαν στο  ιδιαίτερο  νομικό  καθεστώς  των  ανεξάρτητων 
37 Ν.2863/2000  «Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  και  άλλες  αρχές  και  όργανα  του  τομέα 
παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α` 262/29.11.2000).
38 Βλ. Μανιτάκη, Αντ. (2003),  Ο άμεσος έλεγχος του κράτους στη ραδιο-τηλεόραση δια του ΕΣΡ  
μπορεί να συνεπάγεται και άσκηση κανονιστικών αρμοδιοτήτων, Το Σύνταγμα 3/2003, σελ 574.
39 Βλ. Καράκωστα, Ι. (2005), Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε., Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 3η Έκδοση 2005, 
σελ. 71.
Προβλέπεται,  επίσης,  ότι  η ισχύς των διατάξεων που αφορούν στις  αρμοδιότητες του οργάνου 
αρχίζει από την έκδοση απόφασης διορισμού των μελών βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού, η 
οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2002.
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αρχών  του  Συντάγματος,  απολαμβάνοντας  προσωπική  και  λειτουργική 

ανεξαρτησία (άρθρο 101Α παρ. 1). Επίσης ρυθμίστηκε η άμεση σύνδεση του ΕΣΡ 

με τη Βουλή, η οποία ασκεί έλεγχο στην εν γένει δραστηριότητά του (άρθρο 101Α 

παρ.3), ενώ ως προς το ζήτημα της διαφάνειας και της πολυφωνίας, προστέθηκαν 

ειδικές ρυθμίσεις στην παρ. 9 του άρθρου 14. 

Το παραπάνω  θεσμικό  πλαίσιο  ήρθαν  να  εξειδικεύσουν  οι  εκτελεστικοί  του 

Συντάγματος νόμοι 3051/200240 και 3021/200241. Ο πρώτος ορίζει με ενιαίο τρόπο 

τα προσόντα, τη θητεία και τις προϋποθέσεις της προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας των μελών των πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων 

αρχών,  ενώ ο  δεύτερος  προσδιορίζει  την  έννοια  του  βασικού  μετόχου  και  τις 

ασυμβίβαστες  ιδιότητες  στο  χώρο  των  ΜΜΕ,  θέτει  την  απαγόρευση  σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις ΜΜΕ και ορίζει τις επιβληθείσες από το 

Ε.Σ.Ρ. κυρώσεις.

Το ν.3021/2002 ήρθε να αντικαταστήσει ο  ν.3310/200542, για να τροποποιηθεί 

εκ νέου από το ν.3414/200543. Την ψήφιση του τελευταίου, ως γνωστό, επέβαλε η 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  η  οποία  με  διαδοχικές  παρεμβάσεις,  έθεσε  ζητήματα 

ασυμβατότητας εθνικού και κοινοτικού δικαίου και αξίωσε τη συμμόρφωση της 

εθνικής  μας  νομοθεσίας.  Το  θέμα  της  αποφυγής  της  συγκέντρωσης  και  της 

εμπλοκής  των  επιχειρήσεων  ΜΜΕ στη  διαδικασία  ανάθεσης  δημοσίων  έργων, 

γνωστό  και  ως  «ασυμβίβαστο  του  βασικού  μετόχου»,  το  οποίο  άπτεται  της 

αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ., θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικότερης ανάλυσης.

Η τελευταία νομοθετική εξέλιξη έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2007 με την ψήφιση 

του ν.3592/200744, για τον οποίο θα γίνει εκτενής αναφορά στα επόμενα. Αρκεί να 

σημειωθεί ότι ο νέος νόμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, 

εφαρμόσιμο  αυτή  τη  φορά,  για  να  ρυθμίσει  τα  κρίσιμα  ζητήματα  της 

αδειοδότησης, της συγκέντρωσης και της ψηφιακής μετάβασης. Εν αναμονή της 

40 «Συνταγματικά  κατοχυρωμένες  ανεξάρτητες  αρχές,  τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 220/20.09.2002).
41 «Περιορισμοί  στη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  με  πρόσωπα  που  δραστηριοποιούνται  ή 
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/19.06.2002).
42 «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30/14.02.2005).
43 Τροποποίηση του ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»  (ΦΕΚ  Α’ 
279/10.11.2005).
44 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση των Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 161/19.7.2007).
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υλοποίησής του, μία πρώτη παρατήρηση που θα πρέπει να γίνει είναι ότι οδηγεί 

παράλληλα και σε αποδυνάμωση του ρυθμιστικού ρόλου του Ε.Σ.Ρ..  

II. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως Ανεξάρτητη Διοικητική 

Αρχή

Το Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  (Ε.Σ.Ρ.),  με  την  ίδρυσή  του  τον 

Οκτώβριο  του  1989,  εγκαινίασε  στη  χώρα μας  τον  αγγλοσαξωνικό θεσμό των 
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Ανεξάρτητων  Διοικητικών  Αρχών45.  Πρόκειται  για  «καινοφανείς  μηχανισμούς 

ρυθμιστικής  παρέμβασης  του  κράτους  στην  κοινωνία»46,  κατά  πολλούς  μία 

τέταρτη μορφή εξουσίας,  αν και η ένταξή τους στην τελευταία κατηγορία έχει 

αποτελέσει αντικείμενο έντονης θεωρητικής διαμάχης.

Οι  Ανεξάρτητες  Διοικητικές  Αρχές  (Α.Δ.Α.)47,  οι  αποκαλούμενες 

“Independent Regulatory Agencies” ή “Autorites Administratives Independantes” 

ή “Quangos” (quasi non governmental organizations), έκαναν την εμφάνισή τους 

ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η “Interstate 

Commerce Commission”  ή  “ICC”,  η  οποία  συνεστήθη  από  το  αμερικανικό 

Κονγκρέσο το 1887 με αντικείμενο τον έλεγχο των σιδηροδρόμων, καταγράφεται 

ως η πρώτη ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή στην παγκόσμια ιστορία48. Στη συνέχεια, 

κατά την περίοδο του New Deal οι σύγχρονες ρυθμιστικές αρχές θα κυριαρχήσουν 

στο διοικητικό σύστημα της χώρας. Στη Γαλλία το θεσμό των Α.Δ.Α. εισήγαγε η 

Commission de contrôle des Banques (Επιτροπή για τον έλεγχο των Τραπεζών), 

ενώ ακολούθησαν η Commission Paritaire des Publications des Agences de Presse 

το 1950 και το Conseil de l’ Agence France Presse  το 195749.

 Ως  ηθικός  αυτουργός  της  δημιουργίας  των  Α.Δ.Α.  στάθηκε  η 

συνειδητοποίηση ότι ο ιδιωτικός τομέας ή τουλάχιστον μερικοί ευαίσθητοι τομείς 

της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής δεν θα ήταν πλέον δυνατόν να 

ρυθμιστούν  με  επιτυχία  από  το  common law.  Οι  ταχύτατες  εξελίξεις  στην 
45 Αν  και στην εισηγητική έκθεση του σχετικού σχεδίου νόμου, το Ε.Σ.Ρ. θεωρήθηκε ως η δεύτερη 
απόπειρα δημιουργίας ΑΔΑ μετά την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού του ν.703/1977.  
46 Βλ.  Κουλούρη,  Ν.  (1996),  Οι περιπέτειες  του  «Ε.Σ.Ρ.»  και  της   «Ε.Ε.Τ.»:  το  λυκόφως  των 
ελληνικών ανεξάρτητων αρχών;, Επιθεώρηση Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου 1996, σελ. 29.
47 Οι υπάρχουσες στην Ελλάδα Α.Δ.Α. είναι οι εξής: 1. Επιτροπή (Προστασίας) Ανταγωνισμού 
(από  το  2004  της  ανατέθηκαν  και  οι  αρμοδιότητες  της  καταργηθείσας  Ρυθμιστικής  Αρχής 
Θαλάσσιων  Ενδομεταφορών),  2.  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης,  3.  Εθνική  Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 4. Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας, 5. 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 6. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών  (Α.Δ.Α.Ε.),  7.  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  8. 
Συνήγορος του Πολίτη, 9. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), 10. Εθνική Αναλογιστική Αρχή, 
11. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, 12. Συνήγορος του Καταναλωτή, 13. 
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 14. Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας 
(Ε.ΣΥ.Δ.Υ.),  15.  Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.),  16. 
Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 
βλ.  Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  Γενική  Γραμματεία  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, 23-6-2006.
48 Η  πενταμελής  σύνθεσή  της  οριζόταν  από  τον  Πρόεδρο  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  με  τη 
συναίνεση  της  Γερουσίας.  Καταργήθηκε  το  1995,  ενώ  οι  εναπομείνασες  λειτουργίες  της 
μεταβιβάστηκαν στο “Surface Transportation Board”.
49 Βλ.  Αντωνόπουλου,  Μ.  (1991),  Εθνικό  Ραδιοτηλεοπτικό  Συμβούλιο:  η  πρώτη  Ανεξάρτητη  
Διοικητική Αρχή στην Ελλάδα, ΝοΒ 30/1991, σελ. 1193.
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κοινωνικοοικονομική ζωή γεννούσαν σύνθετα προβλήματα και έθεταν σε κίνδυνο 

ατομικές  ελευθερίες  και  κοινωνικά  δικαιώματα.  Η  ανάγκη  για  “regulation” 

(ρύθμιση)  και  για  την  προστασία  των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπαγόρευε  τη 

συγκρότηση  εξειδικευμένων  συλλογικών50 οργάνων,  τα  οποία  θα  έπρεπε  να 

διαθέτουν κύρος,  τεχνικές γνώσεις  και την ελευθερία να δρουν μακριά από τις 

πιέσεις  των  κυβερνώντων,  των  πολιτικών  και  οικονομικών  συμφερόντων  και 

απαλλαγμένα από τη γραφειοκρατική δυσκαμψία της παραδοσιακής διοίκησης. Το 

πεδίο  αρμοδιότητας  των  οργάνων  αυτών  διευρύνθηκε  ώστε  να  καλύπτει  κάθε 

μορφή ενδεχόμενων σχέσεων εξουσίας, δηλαδή τόσο τις κάθετες σχέσεις μεταξύ 

Κράτους και πολιτών όσο και τις οριζόντιες σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών51.

 Τα βασικά χαρακτηριστικά των Α.Δ.Α. μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

α)  πρόκειται  για  συλλογικά  διοικητικά  όργανα,  έχουν  δημόσιο  χαρακτήρα, 

χρηματοδοτούνται  από  το  Κράτος,  όμως  δεν  εντάσσονται  στην  παραδοσιακή 

ιεραρχία της κεντρικής διοίκησης, «βρίσκονται εκτός συστήματος»52, β) τα μέλη 

τους  είναι  οπλισμένα  με  οργανική  και  λειτουργική  ανεξαρτησία.  Στην  πρώτη 

συμβάλλουν τα ασυμβίβαστα που έχουν καθιερωθεί με συγκεκριμένες ιδιότητες, ο 

τρόπος ανάδειξης των μελών τους, η ασυλία που απολαμβάνουν κατά τη θητεία 

τους, αλλά και η περιορισμένη διάρκεια αυτής, ενώ τη λειτουργική ανεξαρτησία 

εξασφαλίζει  η  μη  άσκηση  διοικητικής  εποπτείας  τους  και  η  διοικητική  και 

οικονομοτεχνική  οργάνωσή  τους  και  γ)  έχουν  ανατεθεί  σ’  αυτά  σημαντικές 

ρυθμιστικές  εξουσίες  για  την  επιτυχή  άσκηση  των  πολυσχιδών  ελεγκτικών 

αρμοδιοτήτων τους53. 

Ένας εμπεριστατωμένος ορισμός των ελληνικών Α.Δ.Α. είναι αυτός του Ν. 

Κουλούρη  (1993),  σύμφωνα  με  τον  οποίο  πρόκειται  για  «εθνικά  συλλογικά 

κρατικά όργανα με αυτοτελή διοικητική υποδομή και προϋπολογισμό, των οποίων 

τα μέλη απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοριζόμενα 

από  μη  κυβερνητικούς  φορείς  για  ορισμένη  θητεία,  και  έχουν  ως  ρόλο  την 

κυριαρχική εποπτεία και ρύθμιση ευαίσθητων τομέων της πολιτικής, οικονομικής 

και  κοινωνικής  ζωής  διαμέσου  της  άσκησης  κανονιστικών,  γνωμοδοτικών, 
50 Σπανίως συναντώνται μονοπρόσωπες Α.Δ.Α., όπως π.χ. ο Γάλλος “Médiateur”.
51 Βλ. Τσάτσου, Δ./ Βενιζέλου, Ευ./ Κοντιάδη, Ξ. (επιμ.): Το νέο Σύνταγμα – Πρακτικά συνεδρίου 
για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2001, 
σελ. 389.
52 Βλ. Αντωνόπουλου, Μ. (1991), ό.π., σελ 1194.
53 Βλ.  Οικονόμου,  Α.  (1996),  Τα  κρατικά  εποπτικά  όργανα  των  ραδιοτηλεοπτικών  μέσων  ως 
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ελληνική Δικαιοσύνη 1996, σελ. 1256.
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διαιτητικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, των οποίων η άσκηση δεν υπόκειται 

στον  ιεραρχικό  έλεγχο  της  Διοικήσεως,  υποτασσόμενη  απλώς  στον  κλασσικό 

δικαστικό  έλεγχο  νομιμότητας»54. Οι  κυριότεροι  τομείς  δραστηριότητάς  των 

Α.Δ.Α.  περιλαμβάνουν  την  οικονομία  της  αγοράς,  τις  επικοινωνίες  και  την 

πληροφόρηση, τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τα προβλήματα 

γραφειοκρατίας στις σχέσεις πολιτών-Δημόσιας Διοίκησης55.

 Ειδικότερα, στον ευαίσθητο τομέα των μέσων επικοινωνίας η άνοδος των 

ανεξάρτητων  ρυθμιστικών  αρχών  συμπίπτει  με  την  πτώση  των  κρατικών 

μονοπωλίων -στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τη δεκαετία του ’80- και τη δημιουργία 

ενός  δυαδικού συστήματος  δημόσιας  και  ιδιωτικής  ραδιοτηλεόρασης.  Οι  αρχές 

αυτές  αναλαμβάνουν  το  καθήκον  να  δημιουργήσουν  και  να  διατηρήσουν  τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των συνταγματικών επιταγών της 

ελεύθερης έκφρασης και της πολυφωνίας, που σημαίνει “τη δυνατότητα έκφρασης 

όλων  των  βασικών  κατευθύνσεων  και  απόψεων  και  την  παρεμπόδιση  της 

δημιουργίας  δεσπόζουσας  εξουσίας  στη  διαδικασία  σχηματισμού  γνώμης”56.  Η 

ανάγκη  αυτή  εμφανίζεται  ακόμα  πιο  επιτακτική,  αν  αναλογιστεί  κανείς  ότι  η 

εξάπλωση της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης, αντί να συμβάλλει στη διασφάλιση των 

παραπάνω αρχών αναδεικνύει νέες μορφές εξουσίας, πολλές φορές υπεύθυνες για 

την παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων. Το παραδοσιακό κράτος δεν μπορεί 

να εγγυηθεί την αντικειμενική και αποτελεσματική παρέμβαση στην αγορά, κι έτσι 

αναθέτει σε εξειδικευμένα όργανα την αρμοδιότητα διάθεσης του σπάνιου αγαθού 

της ραδιοτηλεοπτικής συχνότητας και την αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των 

νομοθετικών  προϋποθέσεων  της  λειτουργίας  των  σταθμών  και  της  ομαλής 

λειτουργίας  του  ραδιοτηλεοπτικού  συστήματος.   Έτσι,  στη  Γαλλία  λειτουργεί 

σήμερα η  Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), στο Ηνωμένο Βασίλειο το 

Office for Communications (OFCOM), στη Γερμανία οι  Landesmedienanstalten, 

στην Ιταλία η Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) κ.ο.κ.57 

54 Βλ. Κουλούρη, Ν. (1993),  Οι «Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές»: Τα αλλοδαπά πρότυπα και τα 
ημεδαπά κακέκτυπα, ΔιΔικ 5(1993), σελ. 1172.
55 Στην τελευταία κατηγορία υπάγεται ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά τα πρότυπα του σουηδικού 
“Ombudsman”.
56  Βλ.  Ζέρης,  Π.  (1996),  Θεσμοί εποπτείας  στο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα,  Εκδόσεις  Οδυσσέας, 
1996, σελ. 17 επ. 
57  Η.Π.Α.:  Federal Communications Commission (FCC),  Αυστραλία:  Australian Broadcasting 
Authority (ABA), Βραζιλία:  Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),  Ν. Αφρική:  The 
Independent Communications Authority Of South Africa (ICASA) κ.ο.κ..
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 Οι  ευρωπαϊκές  αυτές  αρχές,  όμοιες  ως  προς  την  αποστολή τους  και  τις 

βασικές  εξουσίες  τους,  παρουσιάζουν  τις  δικές  τους  ιδιαιτερότητες  σε  θέματα 

δομής, στελέχωσης και πεδίου δραστηριότητας, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής 

τους.  Παραδείγματος  χάρη,  σε  ομοσπονδιακά  κράτη  όπως  η  Γερμανία  και  το 

Βέλγιο, ο έλεγχος της ραδιοτηλεόρασης υπάγεται στην εξουσία των ομόσπονδων 

κρατιδίων,  με  αποτέλεσμα  να  λειτουργούν  περισσότερες  από  μία  ρυθμιστικές 

αρχές, σε αντίθεση με τον κανόνα της μίας ρυθμιστικής αρχής ανά κράτος. Από 

την  άλλη,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  ευρωπαϊκών  χωρών  διαθέτει  δύο 

διαφορετικές  ρυθμιστικές  αρχές  για  τον  έλεγχο  της  ραδιοτηλεόρασης  και  των 

τηλεπικοινωνιών  αντιστοίχως,  με  εξαίρεση  την  ιταλική  AGCOM που  είναι 

αρμόδια και για τα δύο πεδία. Ένα ακόμη στοιχείο που τις διαφοροποιεί είναι το 

ότι  υπάρχουν ρυθμιστικές  αρχές  που καλύπτουν τόσο την ιδιωτική όσο και  τη 

δημόσια ραδιοτηλεόραση (όπως η γαλλική Conseil Supérieur de l'Audiovisuel και 

η δανέζικη  Commissariaat voor de Media)  και άλλες που είναι αρμόδιες για τον 

έλεγχο  μόνο  της  ιδιωτικής  ραδιοτηλεόρασης  (όπως  οι  γερμανικές 

Landesmedienanstalten). Επίσης, ο αριθμός των μελών που στελεχώνουν την κάθε 

αρχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της χώρας και της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς 

(κυμαίνεται από 10 περίπου μέλη μέχρι και περισσότερα από 300), ενώ οι αρχές 

μπορεί να διαφοροποιούνται και ως προς τη νομοθετική τους κατοχύρωση π.χ. 

υπάρχουν αρχές που οργανώθηκαν και  λειτουργούν νομοθετικά (π.χ.  η  ιταλική 

AGCOM) και άλλες, των οποίων η λειτουργία κατοχυρώνεται συνταγματικά (π.χ. 

η  πορτογαλική  Alta Autoridade para a Comunicação Social).  Στη  δεύτερη 

κατηγορία  υπάγεται  από  το  2001  και  το  δικό  μας  Εθνικό  Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης.

2. Η συνταγματική κατοχύρωση 

Με  τη  συνταγματική  αναθεώρηση  του  2001  πέντε  ανεξάρτητες  αρχές 

αποκτούν  το  «προνόμιο»  της  συνταγματικής  αναγνώρισης  και  κατοχύρωσης. 

Πρόκειται  για  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  (άρθρο  15  παρ.  2  του 

Συντάγματος),  το  Συνήγορο  του 
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Πολίτη (άρθρο 103 παρ. 9)58,  το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή 

Α.Σ.Ε.Π.  (άρθρο  103  παρ.  7),  την  Αρχή Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων 

(άρθρο  9Α)  και  την  Αρχή  Διασφάλισης  του  Απορρήτου  των  Επικοινωνιών  ή 

Α.Δ.Α.Ε. (άρθρο 19 παρ. 2). Από τις παραπάνω, οι τέσσερις πρώτες είχαν ιδρυθεί 

ήδη με κοινούς νόμους πριν από τις 18 Απριλίου του 200159, οπότε τέθηκε σε ισχύ 

το αναθεωρημένο Σύνταγμα. Όσο για τις λοιπές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες δεν 

έτυχαν  συνταγματικής  αποτύπωσης,  αυτές  εξακολουθούν  να  βρίσκουν  έρεισμα 

στον κοινό νομοθέτη.   

Το Ε.Σ.Ρ., λοιπόν, όπως και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, βρισκόταν ήδη σε 

λειτουργία  πριν  την  αναθεωρητική  διαδικασία,  ενώ  είχε  υποβληθεί  και  σε 

αλλεπάλληλες  νομοθετικές  μεταβολές,  όχι  απαραιτήτως  βελτιωτικές.  Η 

συμβατότητά των ΑΔΑ με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η κανονιστική 

αρμοδιότητά τους, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των μελών τους, η πολιτική 

ευθύνη τους και ο κοινοβουλευτικός έλεγχός τους ήταν μεταξύ των ζητημάτων 

που  τέθηκαν  στο  προσκήνιο  από  την  Επιτροπή  Αναθεώρησης.  Επιπλέον,  η 

δυσλειτουργικότητα και η αναποτελεσματικότητα που είχε να επιδείξει το Ε.Σ.Ρ. 

κατά τη δωδεκαετή λειτουργία του (1989-2001) εξαιτίας πολλών παραγόντων, από 

την έλλειψη πόρων και υποδομών –λ.χ. για πολλά χρόνια στερούνταν δικής του 

γραμματειακής  υποστήριξης-  μέχρι  τις  πολιτικές  παρεμβάσεις  και  τις 

αλλεπάλληλες  παραιτήσεις  μελών  του,  καθιστούσε  αναγκαία  τη  θεσμική  του 

ενίσχυση60.  Αναγνωρίζοντας  την  υπάρχουσα  κατάσταση,  η  αναθεωρητική 

πρωτοβουλία61 συμπεριέλαβε  στις  νέες  διατάξεις  και  τη  ρητή  κατοχύρωση του 

58 Το ΕΣΡ και ο Συνήγορος του Πολίτη είναι οι ανεξάρτητες αρχές για τις οποίες γίνεται ευθεία και 
ρητή αναφορά στο νέο Σύνταγμα. 
Κατά την αναθεωρητική διαδικασία είχαν προταθεί από την Ν.Δ. τρεις επιπλέον ΑΔΑ: το Εθνικό 
Συμβούλιο για τη Σύναψη Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, το 
Εθνικό  Συμβούλιο  Αποκρατικοποιήσεων  και  Ιδιωτικοποιήσεων  και  η  Επιτροπή  Διαρκούς 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας.
59 Το Ε.Σ.Ρ. με το ν.1866/1989, το Α.Σ.Ε.Π. με το ν.2190/1994, ο Συνήγορος του Πολίτη με το 
ν.2477/1999 και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με το ν.2472/1997. Αντίθετα, της 
συνταγματικής ίδρυσης της Α.Δ.Α.Ε. έπεται ο ν.3115/2003.
60 Η  συζήτηση  για  συνταγματοποίηση  της  αρχής  σε  μία  επικείμενη  αναθεώρηση  δεν  είναι 
καινούρια. Ήδη από το 1989 ο μετέπειτα γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας για τη συνταγματική 
αναθεώρηση του 2001 Ε.  Βενιζέλος  επεσήμανε  την  ανάγκη «να  εγκαθιδρυθεί  μία  ανεξάρτητη 
διοικητική αρχή,  η  συγκρότηση και  οι  αρμοδιότητες  της  οποίας  θα  προβλέπονται  στο  ίδιο  το 
Σύνταγμα», 
Βλ. Βενιζέλου, Ε. (1989),Οι αμήχανες πρωτοβουλίες της εγχώριας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στο 
πλαίσιο του άρθρου 15 παρ. 2 Σ, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1989, σελ. 207. 
61 Η σύσταση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών προτάθηκε για πρώτη φορά κατά τις εργασίες 
της  Α’  Επιτροπής  Αναθεώρησης  από  το  Στεφ.  Μάνο  και  συμπεριλήφθηκε,  εν  συνεχεία,  στην 
πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για να υιοθετηθεί από τη Β’ Επιτροπή Αναθεώρησης και την Ολομέλεια της 
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οργάνου «ωσάν να έφταιγε για την κακοδαιμονία του το γεγονός ότι η οργάνωση 

και λειτουργία του δεν κατοχυρωνόταν σε συνταγματικό επίπεδο»62. 

Έτσι, το Ε.Σ.Ρ., η «κορυφαία ανεξάρτητη διοικητική αρχή» 63 σύμφωνα με το 

γενικό εισηγητή της πλειοψηφίας, αναγνωρίζεται πανηγυρικά στο άρθρο 15 παρ. 2 

του νέου Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «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» (εδ. 

α’ και β’).  Συνεπώς, η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ανάγεται σε 

υπόθεση  γενικότερου  δημοσίου  συμφέροντος,  η  οποία  δεν  είναι  δυνατό  να 

εκφεύγει του άμεσου κρατικού ελέγχου, ενώ κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου64 

αυτή εξαιρείται από τις προστατευτικές του τύπου διατάξεις, όπως η απαγόρευση 

της  λογοκρισίας.  Η  εξαίρεση  αυτή  έχει  ως  δικαιοπολιτική  βάση  το  ότι  στη 

ραδιοτηλεοπτική αγορά τα διακυβευόμενα συμφέροντα δεν είναι μόνο ιδιωτικού 

χαρακτήρα,  αλλά δημόσιου  και  πολιτικού,  πολύ  περισσότερο  στην  εποχή  μας, 

όπου  ο  πολιτικός  ανταγωνισμός  εκδηλώνεται  κυρίως  μέσω  των  ηλεκτρονικών 

ΜΜΕ65. Η ύπαρξη, λοιπόν, «εξωτερικού» πλουραλισμού ραδιοτηλεοπτικών πηγών 

δεν είναι αρκετή από μόνη της για να διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών για 

πληροφόρηση  και,  κατ’  επέκταση,  να  διασφαλίσει  την  ίδια  τη  λειτουργία  των 

δημοκρατικών θεσμών66.

Βουλής.  Βλ.  Χρυσανθάκη,  Χ.  (2001),  Οι  Ανεξάρτητες  Δημόσιες  Αρχές  στο  σκόπευτρο  της 
συνταγματικής αναθεώρησης, Επιθεώρηση Δημόσιου Διοικητικού Δικαίου, 1/2001, σελ. 12.
62 Βλ.  Κικής,  Γ.  (2003),  Η  ελευθερία  των  οπτικοακουστικών  μέσων  υπό  το  πρίσμα  και  της 
συνταγματικής αναθεώρησης του 2001, Εκδόσεις Σάκκουλα 2003, σελ. 152.
63 Σύμφωνα με την εισήγηση του Ε. Βενιζέλου το Ε.Σ.Ρ. «…λειτουργεί και ως θεσμική εγγύηση για 
την προστασία του πολίτη, άρα και για την προστασία της διαφάνειας και της καλής λειτουργίας 
του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά λειτουργεί και ως αρχή ρυθμιστική της ραδιοτηλεοπτικής 
αγοράς. Σημαντικότερη είναι η πρώτη του αρμοδιότητα και λιγότερη σημαντική η δεύτερη. Άρα 
προέχει το χαρακτηριστικό της προστασίας του ατομικού δικαιώματος και της διαφάνειας, γι' αυτό 
πιστεύω ότι καλώς το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως την 
κορυφαία ανεξάρτητη διοικητική αρχή», Πρακτικά Βουλής, Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή, Ι Περίοδος, 
Σύνοδος Α’ Συνεδρίαση ΡΜΔ’, Τετάρτη 21 Μαρτίου 2001 (πρωί).
64 Άρθρο 15 παρ. 1 του Συντάγματος «Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου 
άρθρου δεν εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση 
και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης».
657  Βλ.  Καμίνη,  Γ.  (2006),  Οι  ανεξάρτητες  αρχές  πέντε  χρόνια  μετά  την  αναθεώρηση  του  
Συντάγματος, Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 
2006, σελ.813 επ.
66 Βλ. Ανθόπουλου, Χ. (2001),  Ραδιοτηλεόραση και συνταγματική αναθεώρηση,  Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΔτΑ) 10/2001, σελ. 392. 
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Η παραπάνω έννοια  του  άμεσου  κρατικού  ελέγχου  δεν  εξαντλείται  στην 

απλή εποπτεία, αλλά περιλαμβάνει και τη δυνατότητα επέμβασης του κράτους στη 

λειτουργία των σταθμών. Κι ενώ η διατύπωση του  εδαφίου α’ (άρθρου 15 παρ. 2 

Συντ.)  παραμένει  η  ίδια  με  την  αντίστοιχη  του  Συντάγματος  1975/1986,  στο 

εδάφιο β’ ο συντακτικός νομοθέτης αναθέτει ευθέως στο Ε.Σ.Ρ. τις αρμοδιότητες 

ελέγχου της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και επιβολής διοικητικών κυρώσεων - σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες αρχές για τις οποίες δεν προχωρά σε 

εξειδίκευση αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, στο εδ. γ’ ορίζει ότι «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». Πέραν λοιπόν της κατοχύρωσης του Ε.Σ.Ρ., ο αναθεωρητικός 

νομοθέτης εισάγει μία δεύτερη καινοτομία, την καθιέρωση του καθεστώτος της 

προηγούμενης άδειας ως μορφή άσκησης κρατικού ελέγχου -αν και στην πράξη 

εξακολουθεί να επικρατεί καθεστώς αναρχίας. Η διατύπωση της διάταξης αφήνει 

να εννοηθεί ότι η υποβολή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στο παραπάνω καθεστώς 

έχει  μάλλον  δυνητικό  παρά  υποχρεωτικό  χαρακτήρα67.  Στους  υπάρχοντες  ήδη 

σκοπούς του άμεσου κρατικού ελέγχου έρχονται να προστεθούν στο εδάφιο γ’ δύο 

νέοι, ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία της παιδική ηλικίας και 

της νεότητας. Η αναφορά τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περιττή, καθώς 

τυγχάνουν συνταγματικής προστασίας σε ειδικές διατάξεις68. Ωστόσο, η δεκαετής 

και  πλέον λειτουργία  της  ιδιωτικής  ραδιοτηλεόρασης έχει  να επιδείξει  πλείστα 

φαινόμενα προσβολής της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου επωνύμων και 

μη πολιτών, προβολής της εικόνας των ανηλίκων για λόγους εκμετάλλευσης και 

έκθεσής  τους  σε  βλαπτικά  περιεχόμενα.  Ο  συντακτικός  νομοθέτης, 

67 Βλ. Κικής, Γ. (2003), ό.π., σελ. 129.
68 «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση 
της Πολιτείας»,  άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος. 
«Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους,  καθώς και ο γάμος, η 
μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους», άρθρο 21 παρ. 1 του 
Συντάγματος.
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αφουγκραζόμενος  τους  παραπάνω  κινδύνους,  έκρινε  αναγκαία  μία  πρόσθετη 

θωράκιση μέσω του άρθρου 15 Συντ. 

Πέραν  από  την  ειδική  κατοχύρωση  των  πέντε  Ανεξάρτητων  Αρχών  στις 

επιμέρους συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 9Α, 15 παρ. 2, 19 παρ.2, 103 παρ. 7 και 

9), η Αναθεωρητική Βουλή προχώρησε και στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 

στη συγκρότηση και στελέχωση των οργάνων, στο καθεστώς των μελών τους και 

στην  άσκηση  κοινοβουλευτικού  ελέγχου,  εισάγοντας  τη  γενική  διάταξη  του 

άρθρου 101Α, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκε στη συνέχεια ο ν.3051/2002 . Η 

παρ. 1 του άρθρου 101Α Συντ. ορίζει ότι: «Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η 

συγκρότηση  και  η  λειτουργία  ανεξάρτητης  αρχής,  τα  μέλη  της  διορίζονται  με 

ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως 

νόμος ορίζει». Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. –και των ΑΔΑ εν 

γένει- δεν είναι ισόβια, αλλά η θητεία τους έχει ορισμένη διάρκεια. Συγκεκριμένα, 

η διάρκεία της θητείας τους είναι τετραετής69, ενώ τα ίδια μέλη δεν μπορούν να 

επιλεγούν  για  περισσότερες  από  δύο  θητείες,  διαδοχικές  ή  μη  (άρθρο  3 

ν.3051/2002). 

Το  καθεστώς  προσωπικής  και  λειτουργικής  ανεξαρτησίας  των  ΑΔΑ 

προσεγγίζει εκείνο των δικαστών70, χωρίς ωστόσο να απαιτεί την εξειδίκευση των 

μελών του στο αντικείμενο των εργασιών του και την αποκλειστική απασχόλησή 

τους σ’ αυτό, δύο προϋποθέσεις που θα ευνοούσαν την επιτυχή λειτουργία του71. Ο 

ν.3051/2002 εξειδικεύει το παραπάνω καθεστώς προβλέποντας στο άρθρο 2, ότι οι 

ανεξάρτητες  αρχές  δεν  υπόκεινται  στον  έλεγχο  κυβερνητικών  ή  άλλων 

διοικητικών οργάνων, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο, ενώ 

τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας τους και της οικονομικής τους διαχείρισης 

ρυθμίζονται  από  κανονισμούς  που  καταρτίζουν  οι  ίδιες  οι  αρχές  (λειτουργική 

ανεξαρτησία).  Το άρθρο 3 του ίδιου νόμου ορίζει ότι τα μέλη των ΑΔΑ θα πρέπει 

να  είναι  άτομα  αναγνωρισμένου  κύρους  και  επιστημονικής  κατάρτισης  ή 

επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τον τομέα δράσης της αρχής, η θητεία των 

μελών  είναι  ορισμένη  –όπως  προαναφέρθηκε-,  ενώ  κατά  τη  διάρκειά  της 
69  Έτσι  η  θητεία  του  Ε.Σ.Ρ.  συμπίπτει  με  την  κυβερνητική  θητεία,  με  ό,τι  αυτό  μπορεί  να 
συνεπάγεται.
70 «Η  δικαιοσύνη  απονέμεται  από  δικαστήρια  συγκροτούμενα  από  τακτικούς  δικαστές,  που 
απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία», άρθρο 87 παρ. 1 του Συντάγματος.
71 Βλ.  Οικονόμου,  Α.  (2004),  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης:  τρεις  ανεκπλήρωτες  
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του ως ανεξάρτητης αρχής, ΔίΜΕΕ, 2/2004, σελ. 
186.
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αναστέλλεται  η  άσκηση  οποιουδήποτε  δημοσίου  λειτουργήματος  (προσωπική 

ανεξαρτησία). 

Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 101Α Συντ. εξουσιοδοτεί τον κοινό 

νομοθέτη να ρυθμίσει τα ειδικότερα ζητήματα, τα σχετικά με την επιλογή και την 

υπηρεσιακή  κατάσταση  του  επιστημονικού  και  λοιπού  προσωπικού  που 

προσλαμβάνεται για να υποστηρίξει τη λειτουργία της κάθε αρχής, προσβλέποντας 

προφανώς  σε  μία  ειδική  αντιμετώπιση,  κατ’  απόκλιση  από  τις  ρυθμίσεις  του 

κοινού υπαλληλικού δικαίου. Σε διαφορετικές διατάξεις προβλέπονται τα σχετικά 

με τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις Αρχές, με τα «μέλη» των Αρχών, τα οποία 

διακρίνονται από το «επιστημονικό και λοιπό προσωπικό». Το εδάφιο β’ της παρ. 

2  του  άρθρου  101Α  Συντ.,  λοιπόν,  παραπέμπει  στον  κοινό  νομοθέτη  για  τον 

καθορισμό των «προσόντων» που θα πρέπει  να έχουν αυτά,  ενώ το  εδάφιο γ’ 

ορίζει ότι «η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 

Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των 

τεσσάρων πέμπτων των μελών της» 72, ενώ «τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής 

ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής»73. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η 

Αναθεωρητική Βουλή είχε να επιλέξει μεταξύ δύο προτάσεων όσον αφορά στην 

κρίσιμη  διαδικασία  της  επιλογής  των  μελών  των  ΑΔΑ.  Η  πρώτη,  η  οποία 

υιοθετήθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία ήθελε η επιλογή να γίνεται από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων με την πλειοψηφία των 4/5, ενώ η δεύτερη πρόταση, 

προερχόμενη από την μείζονα αντιπολίτευση, ήθελε την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή 

της Βουλής να επιλέγει με την πλειοψηφία των 3/5. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν 

προτάθηκε η αρχή της συναίνεσης, έναντι της αρχής της πλειοψηφίας. 

Η  ανάθεση,  τελικώς,  της  αρμοδιότητας  επιλογής  –που  μέχρι  πρότινος 

κατείχαν  τα  πολιτικά  κόμματα-  στη  Διάσκεψη  των  Προέδρων  της  Βουλής 

θεωρήθηκε ως ένα βήμα προς τη διασφάλιση της ουδετερότητας των αρχών, με 

72 Κατά  την  κρατούσα  άποψη,  η  απόφαση  της  Διάσκεψης  των  Προέδρων  δεν  υπόκειται  σε 
ακυρωτικό δικαστικό έλεγχο.
73 Το άρθρο 14 εδ. δ’ του Κανονισμού της Βουλής (όπως τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 και στις 
18.6.2003  με  αποφάσεις  της  Ολομέλειας  της  Βουλής,  ΦΕΚ  Α’  284/18.12.2001  και  ΦΕΚ  Α’ 
161/26.6.2003 αντιστοίχως) ορίζει  ότι:  «Η Διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει  με  εισήγηση του 
Προέδρου της Βουλής ομοφώνως, άλλως με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της, τα μέλη των κατά 
το  άρθρο  101Α  του  Συντάγματος  Ανεξάρτητων  Αρχών  και  μπορεί  σε  όσες  περιπτώσεις  το 
προβλέπει ο νόμος, να ανακαλεί την επιλογή και να αποφασίζει την αντικατάσταση μέλους ή του 
συνόλου των μελών ανεξάρτητης αρχής, με την ίδια πλειοψηφία ή να αποφασίζει την έκπτωσή τους 
συνεπεία τελεσίδικης καταδίκης για τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν.3051/2002 πράξεις 
ή την αποδοχή της παραίτησής τους».
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κάποιες επιφυλάξεις. Η σύνθεση π.χ. της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής δε 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ξεκάθαρη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

τους διατελέσαντες Προέδρους της Βουλής εφόσον έχουν επανεκλεγεί βουλευτές, 

και  έναν  ανεξάρτητο  βουλευτή  ως  εκπρόσωπο  των  ανεξαρτήτων,  εφόσον  ο 

αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον πέντε74. Η ιστορία, εξάλλου, έχει αποδείξει ότι η 

πλειοψηφούσα κοινοβουλευτική ομάδα είναι αυτή που κυριαρχεί στη σύνθεση του 

οργάνου.  Έτσι,  επί  της  κυβέρνησης  της  τετραετίας  2000-2004,  στη  Διάσκεψη 

συμμετείχαν 12 μέλη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ, δύο από τη Νέα Δημοκρατία, 

δύο από το ΚΚΕ και ένα από το Συνασπισμό, ενώ επί της τωρινής κυβέρνησης, 

στη  Διάσκεψη  συμμετέχουν  12  μέλη  από  τη  Νέα  Δημοκρατία,  τρία  από  το 

ΠΑΣΟΚ, δύο από το ΚΚΕ και ένα από το Συνασπισμό. Πέραν τούτου, η εκάστοτε 

κυβερνητική πλειοψηφία έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να τροποποιήσει 

τον  Κανονισμό  της  Βουλής  και  να  επιβάλλει  μια  διαδικασία  επιλογής  που  να 

εξυπηρετεί  τις  πολιτικές της σκοπιμότητες.  Ωστόσο,  ένα αντεπιχείρημα που θα 

μπορούσε να προβάλλει κανείς στα παραπάνω είναι, ότι σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει  να  επιτευχθεί  η  αυξημένη  πλειοψηφία  των  4/5,  όπως  επιβάλλει  το 

Σύνταγμα, μία πλειοψηφία που υπερβαίνει την εκάστοτε κυβερνητική και εγγυάται 

την ευρύτερη συναίνεση. Πέραν τούτου, η Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή θεώρησε ότι η 

επιλογή των μελών από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αντί για τη Διάσκεψη των 

Προέδρων,  θα  κατέληγε  σε  κομματικούς  συμψηφισμούς,  με  αποτέλεσμα  την 

εκλογή  ΑΔΑ  με  σύνθεση  διακομματική  και  όχι  υπερκομματική75.  Θα  πρέπει, 

πάντως, να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τις λοιπές διατάξεις τις αφορώσες τις 

ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες έγιναν δεκτές με ιδιαίτερα αυξημένη πλειοψηφία, η 

συγκεκριμένη  διάταξη  της  παραγράφου 2  του άρθρου  101Α συγκέντρωσε  152 

ψήφους σε σύνολο 280 ψηφισάντων.

Ένα από τα ζητήματα που επίσης προβλημάτισε ήταν αυτό της ανυπαρξίας 

πολιτικής ευθύνης των ανεξάρτητων αρχών, ως φορέων εκτελεστικής εξουσίας, 

74 Το  άρθρο  13  παρ.  1  του  Κανονισμού  της  Βουλής  (όπως  τροποποιήθηκε  στις  20.6.1996 με 
απόφαση  της  Ολομέλειας  της  Βουλής,  ΦΕΚ  151Α/8.7.1996)  ορίζει  ότι:  «Η  Διάσκεψη  των 
Προέδρων αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους διατελέσαντες Προέδρους της Βουλής, εφόσον 
έχουν  εκλεγεί  Βουλευτές,  τους  Αντιπροέδρους  της  Βουλής,  τους  Προέδρους  των  διαρκών 
επιτροπών,  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  θεσμών  και  διαφάνειας,  τους  Προέδρους  των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων και  έναν  ανεξάρτητο  Βουλευτή,  ως  εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων, 
εφόσον ο αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον πέντε (5)».
75 Βλ. Καμίνη, Γ., ό.π. σελ. 822.
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κατά παρέκκλιση από τα ισχύοντα στο άρθρο 85 Συντ. περί ευθύνης Υπουργών76. 

Κατά  πολλούς,  η  λειτουργία  ανεξάρτητων  αρχών  στα  πλαίσια  ενός 

κοινοβουλευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος θα μπορούσε να δικαιολογηθεί 

μόνο υπό την  εγγύηση του κοινοβουλευτικού  ελέγχου  επ’  αυτών77.  Κατ’  άλλη 

άποψη, βέβαια, αυτή η έλλειψη διοικητικού- πολιτικού- κοινοβουλευτικού ελέγχου 

είναι από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μία ανεξάρτητη αρχή78. Πάντως, παρά 

την ανεξαρτησία και την «τεχνογνωσία» των αρχών, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

αυτές να υποπέσουν σε λάθη και  αυθαιρεσίες.  Γι’  αυτό το λόγο,  πέρα από το 

δικαστικό  έλεγχο  των  αποφάσεών  τους,  θα  ήταν  αναγκαίο  να  προβλεφθεί  και 

κάποια μορφή κοινοβουλευτικής λογοδοσίας τους. 

Το  αναθεωρημένο  Σύνταγμα,  λοιπόν,  προβλέπει  στην  παράγραφο  3  του 

άρθρου  101Α  την  άσκηση  κοινοβουλευτικού  ελέγχου  επί  των  ΑΔΑ,  για  τη 

ρύθμιση  του  οποίου  παραπέμπει  πάλι  στον  Κανονισμό  της  Βουλής.  Σύμφωνα, 

λοιπόν,  με  το  άρθρο  43Α  παρ.  2  του  Κανονισμού  της  Βουλής79,  ο 

κοινοβουλευτικός  έλεγχος  αποτελεί  αντικείμενο  της  επιτροπής  θεσμών  και 

διαφάνειας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 138Α80 κάθε ανεξάρτητη αρχή υποβάλλει 

τον Οκτώβριο κάθε έτους έκθεση για το έργο της στον Πρόεδρο της Βουλής, ο 

οποίος με τη σειρά του τη διαβιβάζει στη μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας 

ή στην αρμόδια διαρκή επιτροπή ή και σε συνιστώμενη κατά περίπτωση από τη 

Διάσκεψη  των  Προέδρων  επιτροπή.  Οι  παραπάνω  επιτροπές  υποβάλλουν  τα 

76 Σύμφωνα με το οποίο «Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι 
συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις 
πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη 
των  Υπουργών.  Σε  καμία  περίπτωση  η  έγγραφη  ή  προφορική  εντολή  του  Προέδρου  της 
Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς από την ευθύνη τους».
77 Ο  Ε.  Βενιζέλος  σημειώνει:  «Οι  ανεξάρτητες  αρχές  εντάσσονται  στη  λογική  ενός 
κοινοβουλευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος μόνο όταν λειτουργούν ως ο μακρύς ελεγκτικός 
βραχίονας  του  Κοινοβουλίου.  Άρα  υπάγονται  σε  κοινοβουλευτικό  έλεγχο,  σχετίζονται  με  το 
ελεγκτικό έργο της Βουλής και κυρίως επιλέγονται από κοινοβουλευτικό όργανο», κατά τον Ι. 
Βαρβιτσιώτη: «…πρέπει πάντοτε οι ανεξάρτητες αυτές αρχές και να εκλέγονται από τη Βουλή και 
να ελέγχονται απ’ αυτήν», ενώ κατά τον Φ. Κουβέλη: «…το ζητούμενο και η διεκδίκηση όλων μας 
πρέπει να είναι η εξασφάλιση ρυθμίσεων, που θα καθιστούν πράγματι ανεξάρτητες τις διοικητικές 
αρχές. Και ένας τέτοιος τρόπος που μπορεί να εξασφαλίζει την ουσιαστική ανεξαρτησίας τους είναι 
η αναφορά των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στη Βουλή των Ελλήνων και ο έλεγχος τους από 
τη Βουλή κι όχι η ποδηγέτηση τους από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία», Πρακτικά Βουλής, Ζ’ 
Αναθεωρητική Βουλή,  Ι  Περίοδος,  Σύνοδος Α’ Συνεδρίαση ΡΜΔ’,  Τετάρτη 21 Μαρτίου 2001 
(πρωί).
78 Βλ. Χρυσανθάκη, Χ. (2001),  Οι ανεξάρτητες δημόσιες αρχές στο σκόπευτρο της συνταγματικής  
αναθεώρησης, Επιθεώρηση Δημόσιου Διοικητικού Δικαίου 1/2001, σελ. 14.
79 Όπως  τροποποιήθηκε  στις  6.12.2001  με  απόφαση  της  Ολομέλειας  της  Βουλής  (ΦΕΚ  Α’ 
284/18.12.2001).
80 Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α/18.12.2001).
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πορίσματά τους στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τα αποστέλλει στον αρμόδιο 

Υπουργό και στην ίδια την ελεγχόμενη αρχή. Η ετήσια έκθεση συζητείται στην 

επιτροπή και στο σχετικό πόρισμα που συντάσσεται διατυπώνεται και η άποψη της 

μειοψηφίας.  Πρόκειται,  λοιπόν,  βασικά  για  έναν  τακτικό  ετήσιο  έλεγχο  με 

χαρακτήρα  απολογιστικό,  ο  οποίος  δεν  περιορίζεται  σε  μία  απλή  επικοινωνία 

μεταξύ των αρχών και της Βουλής. Το γεγονός ότι η έκθεση αυτή συνιστά τον 

κυριότερο δίαυλο σύνδεσης της αρχής με τη Λαϊκή Αντιπροσωπεία καταδεικνύει 

τη σημασία της  και επιβάλλει το περιεχόμενό της να ανταποκρίνεται σ’ αυτό το 

ρόλο,  να  ξεπερνά  δηλ.  αυτό  ενός  απλού  υπομνήματος  μίας  διοικητικής 

υπηρεσίας81.

3. Οργάνωση και αρμοδιότητες

Προτού  εξεταστεί  ο  ρόλος  του  Ε.Σ.Ρ.  στην  εφαρμογή  του  υπάρχοντος 

θεσμικού πλαισίου της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς -το οποίο έχει διαμορφωθεί γύρω 

από το τρίπτυχο νομιμότητα, ποιότητα και διαφάνεια-82,  θα ήταν χρήσιμο να γίνει 

μία επισκόπηση της οργάνωσης και των αρμοδιοτήτων του. 

Καταρχήν, η σύνθεση του Συμβουλίου μεταβλήθηκε επανειλημμένα,  για να 

καταλήξει  σήμερα να είναι  επταμελής83,  εκ των οποίων ένα μέλος  ορίζεται  ως 

81 Καμτσίδου, Ιφ. (2005), Η Έκθεση πεπραγμένων του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2004: Η ανεξάρτητη αρχή  
σε διαρκή απόσταση από τη ρυθμιστική αποστολή της, ΔίΜΕΕ 3/2005 σελ. 388.
82 Βλ.  Ρέππα,  Δ.  (1999),  Πρόσωπο  με  πρόσωπο  με  τα  Μαζικά  Μέσα  Ενημέρωσης,  Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σελ. 84 επ.
83 Η πρώτη σύνθεση του Ε.Σ.Ρ., η οποία ορίστηκε με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 
Βουλής  μετά  τη  συνταγματική  αναθεώρηση  του  2001  και  ανέλαβε  καθήκοντα  στις  3.6.2002, 
περιελάμβανε  τους  εξής:  Πρόεδρος: Ιωάννης  Λασκαρίδης  -  Αντιπρόεδρος  Αρείου  Πάγου ε.τ., 
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Χαραλάμπης - Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Μέλη: Εύη Δεμίρη - 
Δημοσιογράφος, Γιάννης Παπακώστας -  Καθηγητής της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας,  Ίρις Αυδή-
Καλκάνη  -  Δικηγόρος  ε.τ.–Συγγραφέας,  Αργύρης  Καρράς  -  Καθηγητής  Ποινικού  Δικαίου, 
Ροδόλφος Μορώνης - Δημοσιογράφος. 
Οι μετέπειτα μεταβολές στη σύνθεση του Ε.Σ.Ρ. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) το διορισμό των 
Νέστορος  Κουράκη,  Kαθηγητή  Εγκληματολογίας  και  Σωφρονιστικής,  και  Κωνσταντίνου 
Τσουράκη,  Δημοσιογράφου,  στη  θέση  των   μελών  Αργύρη  Καρρά  και  Ροδόλφου  Μορώνη, 
αντίστοιχα  και  β)  προσφάτως,  την  τοποθέτηση  του  μέλους  Νέστορος  Κουράκη  στη  θέση  του 
αντιπροέδρου Δημητρίου Χαραλάμπη και  την κάλυψη της κενής  θέσης  με ένα νέο μέλος,  τον 
Κωνσταντίνο  Αποστολά,  Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και  Πληροφορικής,  στελέχους 
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Πρόεδρος και ένα ως Αντιπρόεδρος84. Η θητεία των μελών έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και πρέπει να ανανεώνεται με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας του, ενώ επίσης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων μελών85. Ωστόσο, στην 

πράξη η δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο καταχρηστικό. Παρόλο που τα τέσσερα από τα επτά μέλη 

του Συμβουλίου, που ασκούσαν τα καθήκοντά τους ανελλιπώς από το 2002, ολοκλήρωσαν την τετραετή θητεία τους ήδη από τον 

Ιούνιο του 2006, για διάστημα είκοσι και πλέον μηνών δεν είχε κινηθεί καμία διαδικασία είτε ανανέωσης της θητείας τους, το οποίο 

θα δικαιούνταν για μία επιπλέον φορά, είτε αντικατάστασής τους. Στα μέλη αυτά συμπεριλαμβάνονταν μάλιστα ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Τελικώς, το Φεβρουάριο του 2008 αποφασίστηκε από  τη Διάσκεψη των Προέδρων η ανανέωση της 

θητείας των τριών εκ των τεσσάρων και ο διορισμός ενός νέου μέλους. Η παράταση αυτή, υπερβαίνοντας κάθε «εύλογο» χρονικό 

διάστημα, θεωρήθηκε ότι υποδηλώνει αδυναμία λειτουργίας του συστήματος και θέτει ζητήματα συνταγματικότητας86. 

Από το επταμελές  Συμβούλιο,  μόνο ο Πρόεδρος  και  ο  Αντιπρόεδρος  είναι  πλήρους και  αποκλειστικής απασχόλησης.  Πιο 

συγκεκριμένα,  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  τους  αναστέλλεται  η  άσκηση  οποιουδήποτε  άλλου  δημοσίου  λειτουργήματος  και 

απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα87. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα μέλη είναι πλήρους αλλά όχι και αποκλειστικής απασχόλησης, δηλ. μπορούν 

παράλληλα να ασκούν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα -εξαιρουμένων των ασυμβιβάστων που προβλέπει ο ν.2863/2000. Η 

άστοχη αυτή ρύθμιση αντιμετωπίζει το Συμβούλιο ως ένα κοινό συλλογικό διοικητικό όργανο, του οποίου τα μέλη αρκούνται σε ένα 

δευτερεύοντα  ρόλο,  και  συνεπώς  δικαιολογείται  η  ευκαιριακή  απασχόλησή  τους.  Μ’  αυτόν  τον  τρόπο  όμως  υπονομεύεται  η 

αποτελεσματικότητα των μελών και του ιδίου του Συμβουλίου συλλογικά.

του Ε.Σ.Ρ.
84 Άρθρο 2 παρ. 1 ν.2863/2000.
85 Άρθρο 2 παρ. 4 ν.2863/2000και άρθρο 3  παρ. 2 ν.3051/2002.
86 Βλ. Πετρούτσου, Μ. κ.α. (2007), «Έληξαν» εδώ και επτά μήνες, Ελευθεροτυπία 03.01.2007.
87 Άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β’ ν.2863/2000.



Ειδικότερα για τη στελέχωση του Ε.Σ.Ρ. αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τους νόμους 2863/2000 και 3310/2005, αυτό θα έπρεπε 

να πλαισιώνεται από προσωπικό 81 ατόμων, εκ των οποίων οι 31 να ανήκουν στο διοικητικό  προσωπικό και οι  50 στο ειδικό 

επιστημονικό  προσωπικό.  Εντούτοις,  κατά  το  προηγούμενο  έτος  απασχολήθηκαν  μόλις  49  εργαζόμενοι,  ήτοι   25  διοικητικοί 

υπάλληλοι και 24 ειδικοί επιστήμονες. Με δεδομένη την αύξηση του φόρτου εργασίας από την εφαρμογή του νέου νόμου 3592/2007, 

ο  νομοθέτης  προέβλεψε  την  αύξηση  των  υφιστάμενων  θέσεων  εργασίας  κατά  30  (15  για  διοικητικό  και  15  για  επιστημονικό 

προσωπικό)88. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο η σύσταση θέσεων εργασίας, αλλά απαιτείται και η κάλυψή τους. Μία ακόμη έλλειψη που 

δυσχεραίνει τη λειτουργία της Αρχής και μπορεί να καλυφθεί μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία είναι αυτή του Οργανογράμματος.

Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Αδειοδοτικές:  χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίνει τις συμβάσεις για την παροχή 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Ελεγκτικές: ελέγχει  την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων και  των εν γένει  κανόνων και αρχών, σύμφωνα με την 

εκάστοτε  ισχύουσα  ραδιοτηλεοπτική  νομοθεσία,  για  τη  νόμιμη,  διαφανή  και  ποιοτική  λειτουργία  των  επιχειρήσεων  που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών, για τη διασφάλιση της πολιτιστικής 

και πολιτικής πολυφωνίας και για την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

88 Άρθρο 19 ν.3592/2007.
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Γνωμοδοτικές:  απευθύνει  προς  κάθε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  φορέα  οδηγίες,  υποδείξεις,  γνωμοδοτήσεις,  συστάσεις,  είτε 

αυτεπάγγελτα είτε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Κανονιστικές: καταρτίζει τους Κώδικες δεοντολογίας α) των ειδησεογραφικών, δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, β) 

των ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και γ) των διαφημίσεων και επίσης τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. 

Κυρωτικές  ή  «οιονεί  δικαστικές»: επιβάλλει  διοικητικές  κυρώσεις  και  μέτρα  για  παραβιάσεις  της  νομοθεσίας,  εθνικής  ή 

διεθνούς,  που  διέπει  τη  λειτουργία  των  ραδιοτηλεοπτικών  επιχειρήσεων,  των  διατάξεων  περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  των 

κωδίκων δεοντολογίας, σύμφωνα με τους ν.2328/1995 και ν.2644/199889. 

Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ. είναι οργανωμένη σε τέσσερα τμήματα:

Α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών 

λειτουργίας  ραδιοφωνικών και  τηλεοπτικών σταθμών και  τον  έλεγχο  της  τήρησης  των  προϋποθέσεων νόμιμης  λειτουργίας  των 

σταθμών που κατέχουν ήδη τις παραπάνω άδειες.

Β)  Τμήμα  Ελέγχου  Διαφάνειας  και  Ανταγωνισμού,  με  αντικείμενο  την  τήρηση  του  Μητρώου  Επιχειρήσεων  Μ.Μ.Ε.,  που 

προβλέπεται στο άρθρο 10α Π.Δ.213/1995, όπως προστέθηκε  με το άρθρο 1  Π.Δ.310/1996, την τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων που 

συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που προβλέπονται για τον έλεγχο 

της διαφάνειας.

Γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αντικείμενο τον έλεγχο της ποιότητας των 

παρεχόμενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και την εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης που υποβάλλονται σύμφωνα με 

το άρθρο 9 Π.Δ.100/200.

89 Βλ. αναλυτικά Τσεβά, Α. (2002), Η κυρωτική λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ο δικαστικός της έλεγχος, ΔιΔικ 14/2002, σελ. 861.
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Δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των εργασιών που 

είναι απαραίτητες για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του Ε.Σ.Ρ., με την τεχνική υποστήριξη και με τα ζητήματα τα σχετικά με τον 

προϋπολογισμό και τη μισθολογική κατάσταση των εργαζομένων σε αυτό.

4. Η επιβολή κυρώσεων

Οι διατάξεις που αφορούν στην κυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου εμφανίζουν την εγγενή αδυναμία της ραδιοτηλεοπτικής 

νομοθεσίας,  δηλ.  την  αταξία  που  έχουν  επιφέρει  οι  αλλεπάλληλες  νομοθετικές  μεταβολές,  την  οποία  αίρει  μόνο  εν  μέρει  ο 

ν.2863/2000.  Σύμφωνα  λοιπόν  με  το  άρθρο  4  παρ.  1  εδ.  ε’  ν.2863/2000,  το  Ε.Σ.Ρ.  επιβάλλει  τις  διοικητικές  κυρώσεις  που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 ν.2328/1995, όπως ισχύει, και στα άρθρα 12 και 15 παρ. 3 ν.2644/1998, οι οποίες διακρίνονται στις 

εξής:

 συστάσεις και προειδοποιήσεις

 πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές για τους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης 

λήψης, από δέκα εκατομμύρια έως ένα δισεκατομμύριο δραχμές για τους σταθμούς συνδρομητικής τηλεόρασης και από ένα έως 

δέκα εκατομμύρια δραχμές για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 προσωρινή αναστολή έως τρεις μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης εκπομπής

 προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού

 ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού

  κυρώσεις ηθικού περιεχομένου
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Η έναρξη της κυρωτικής διαδικασίας γίνεται είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, είτε 

μετά από καταγγελία κάθε προσώπου που έχει έννομο συμφέρον. Για την επιλογή του είδους και την επιμέτρηση των κυρώσεων το 

Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση του σταθμού, το μερίδιο αγοράς 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την τυχόν ύπαρξη 

υποτροπών. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται  από κοινού και εις ολόκληρο στην επιχείρηση και ατομικά στο νόμιμο ή τους 

περισσότερους νόμιμους εκπροσώπους της, σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και σε όλους τους μετόχους της που 

κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 2,5%. Σημειωτέον, ότι οι ανωτέρω προβλεπόμενες διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις 

επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης90.

Οι αποφάσεις που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες και να τελούν σε πλήρη αντιστοιχία με το 

περιεχόμενο  των  πρακτικών  που  τηρήθηκαν  για  την  αντίστοιχη  συνεδρίαση91,  ενώ  επιβάλλεται  η  προηγούμενη  ακρόαση  των 

ενδιαφερομένων. Επιπλέον, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, καθώς και εκτελεστούς τίτλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων,  κατά  των  οποίων  μπορεί  να  ασκηθεί  αίτηση  ακυρώσεως  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της 

Επικρατείας. Ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων μπορούν επίσης να ασκηθούν και από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ, ενώ το 

Ε.Σ.Ρ. έχει αυτοτελώς την ικανότητα να παρίσταται σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο τη νομιμότητα των πράξεων ή των 

παραλείψεών του92.

Το Ε.Σ.Ρ.  από την ανάληψη των καθηκόντων του,  τον Ιούνιο του 2002, υπό τη νέα του μορφή, έχει  αναδειχθεί στον πιο 

κερδοφόρο οργανισμό του Δημοσίου, φιλοδωρώντας τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς με πρόστιμα που ξεπέρασαν μέχρι το 

τέλος του 2007 τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. Από το ποσό αυτό το μεγαλύτερο βάρος έχουν επωμιστεί οι 

90 Άρθρο 4 παρ. 3 ν.2328/1995.
91 Άρθρο 5 παρ. 7 ν.2863/2000.
92 Άρθρο 5 παρ. 8 ν.2863/2000.
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τηλεοπτικοί σταθμοί ALPHA με συνολικά πρόστιμα ύψους 5.230.000 ευρώ, ALTER με 3.785.000 ευρώ, ANT1 με 2.795.000 και ο 

σταθμός περιφερειακής εμβέλειας EXTRA με 1.640.000 ευρώ93. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι οι σταθμοί συχνά προσφεύγουν 

στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  και  επιτυγχάνουν  την  αναστολή  των  κυρωτικών  αποφάσεων,  με  αποτέλεσμα  ένα  μέρος  των 

παραπάνω προστίμων να μην θεωρείται απαιτητό.

Κατά το 2006 η Αρχή σημείωσε ρεκόρ προστίμων, διπλασιάζοντας σχεδόν τις επιβληθείσες χρηματικές ποινές συγκριτικά με τα 

προηγούμενα  έτη  και  επιβάλλοντας  συνολικά  ποινές  αξίας  7.344.000  ευρώ,  εκ  των  οποίων  τα  6.970.000  ευρώ  αφορούσαν 

τηλεοπτικούς  και  τα  374.000  ευρώ ραδιοφωνικούς  σταθμούς.  Στο  «επίτευγμα»  αυτό  συνέβαλε  και  η  επιβολή  του  υψηλότερου 

προστίμου στα χρονικά της Αρχής σε βάρος του τηλεοπτικού σταθμού  ALPHA. To Ε.Σ.Ρ. με την απόφαση υπ’ αριθμ. 124/16.3.2006 

τιμώρησε το σταθμό με χρηματικό πρόστιμο 1,5 εκ. ευρώ, εξαιτίας παραβίασης της νομοθεσίας που απαγορεύει στους μετόχους  να 

δανειοδοτούν τη ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση με ποσό υψηλότερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ την τελευταία στιγμή 

απετράπη η ανάκληση της άδειάς του – ποινή που προτάθηκε από τρία μέλη του Συμβουλίου94. 

Κατά το 2007 η Αρχή κράτησε μία σαφώς πιο μετριοπαθή στάση επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα ύψους 2.946.000 ευρώ, εκ 

των οποίων τα 2.795.000 ευρώ αφορούσαν τηλεοπτικούς και τα 151.000 ευρώ ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ένας από τους παράγοντες 

που οδήγησε στον περιορισμό των χρηματικών ποινών, συγκριτικά με το 2006, εκτιμάται ότι είναι η ψήφιση του νέου νόμου υπ’ 

93 Βλ. Πετρούτσου, Μ. κ.α. (2008), «Μπλακ τζακ» από το ΕΣΡ, Ελευθεροτυπία 11.02.2008.
94 Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, ο Δημήτριος Κοντομηνάς, μέτοχος του Alpha σε ποσοστό 25%, χορήγησε ως δάνεια στο σταθμό είτε ατομικά είτε 
μέσω της εταιρείας του ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε., υψηλότατα ποσά που αντιστοιχούσαν από το 48,44% μέχρι και στο 171,80% του μετοχικού 
κεφαλαίου του σταθμού. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν παραβίαση του άρθρου 1 παρ. 13 εδ. 3 του ν. 2328/1995, κατά το οποίο «Η χορήγηση δανείων από τους 
μετόχους ή τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδ. δ της παρ. 10 του άρθρου αυτού προς την εταιρεία για ποσό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού 
κεφαλαίου της απαγορεύεται»,  ενώ το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προβλέπει ότι  «Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει 
ανάκληση της άδειας». Παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει ως μόνη διοικητική κύρωση την ανάκληση της άδειας, κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι «η επιβολή 
της προβλεπόμενης κύρωσης θα συνεπαχθεί  βαρύτατες για της εταιρεία επιπτώσεις,  δυσανάλογες,  κατά την κρίση του Συμβουλίου,  με την βαρύτητα της 
διαπιστωθείσης παραβίασης» και επιβλήθηκε αντ’ αυτής το πρόστιμο του 1,5 εκ. ευρώ. Το πρόστιμο δεν έχει στο μεταξύ εισπραχθεί, καθώς ο σταθμός έχει 
προσφύγει στο ΣτΕ.
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αριθμ. 3592/2007 για τη συγκέντρωση και αδειοδότηση των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Σύμφωνα μ’ αυτόν, οι διοικητικές κυρώσεις που 

επιβάλλονται  από  το  Ε.Σ.Ρ.,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  τη  δημοσίευση  του  νόμου95 μέχρι  τη  δημοσίευση  της  σχετικής 

προκήρυξης   διαγωνισμού  αδειοδότησης,  θα  προσμετρώνται  αρνητικά  στη  βαθμολογία  των  υποψηφίων   τηλεοπτικών  και 

ραδιοφωνικών σταθμών96. Την άποψη αυτή ενισχύει το γεγονός ότι από το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν κατά το 2007, 

μόλις τα 673.000 ευρώ αντιστοιχούν στο β’ εξάμηνο κατά το οποίο βρισκόταν σε ισχύ ο νέος νόμος. Πέραν των προστίμων, το Ε.Σ.Ρ. 

επέβαλε 152 φορές τη διοικητική κύρωση της σύστασης και 15 φορές την ποινή της οριστικής διακοπής λειτουργίας σταθμού.

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ. σχετίζεται είτε με θέματα ποιότητας προγράμματος είτε με τεχνικά θέματα, 

όπως η παράνομη εκπομπή σήματος, με τα τελευταία να αφορούν κυρίως τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ως ενδεικτική θεματολογία 

των κυρωτικών αποφάσεων των σχετικών με το πρόγραμμα των σταθμών –τηλεοπτικών κυρίως-  μπορούμε να αναφέρουμε την 

προσβολή της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας,  την  υποβάθμιση  ποιότητας  προγράμματος,  την  προστασία  των  ανηλίκων,  την  έλλειψη 

προσήκουσας σήμανσης, την προσβολή της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου, την κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας, την 

υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου, τη συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, τις τηλεπωλήσεις-090, την παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, τη 

χρήση κρυφής κάμερας, την παραβίαση των κανόνων πολιτικής πολυφωνίας, την ανακριβή μετάδοση γεγονότων κλπ. Πολλές φορές 

μάλιστα, μία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει διπλή ή τριπλή θεματολογία.     

 Παρακάτω παρατίθενται οι επιβληθείσες χρηματικές κυρώσεις του Ε.Σ.Ρ. κατά το χρονικό διάστημα από το β’ εξάμηνο του 

2002 μέχρι και το τέλος του 200797.

95 Η δημοσίευση του ν.3592/2007 έγινε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 161/19.07.2007.
96 Άρθρα 7 και 9 του ν.3592/2007.
97 Τα στοιχεία των ετών 2002-2006 προέρχονται από τις αντίστοιχες εκθέσεις πεπραγμένων του Ε.Σ.Ρ. Ο υπολογισμός των προστίμων για το 2007 έγινε μετά από 
ανάγνωση των 615 αποφάσεων που εξέδωσε η Αρχή εντός του έτους και οι οποίες αφορούν ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Όλα τα παραπάνω διατίθενται στο 
κοινό από την επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου: www.esr.gr 

- 44 -



Πίνακας 4. Επιβληθείσες χρηματικές κυρώσεις Ε.Σ.Ρ.  2002 (β’ εξαμ.) – 2007.

Έτος                                           Σύνολο Προστίμων (σε ευρώ)
2002 1.450.000
2003 3.208.000
2004 3.133.000
2005 3.867.000
2006 7.344.000
2007 2.946.000

Σύνολο 21.948.000

Πηγή: www.esr.gr

Διάγραμμα 4. Εξέλιξη χρηματικών κυρώσεων  Ε.Σ.Ρ.  2002 (β’ εξαμ.) – 2007.
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Σε  αντίθεση,  μάλιστα,  με  ό,τι  συνέβαινε  μέχρι  το  2002,  την  τελευταία  τετραετία  οι  ραδιοτηλεοπτικές  επιχειρήσεις 

υποχρεώνονται να πληρώσουν τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: πρώτον, μετά 

τη συνταγματική κατοχύρωση του Ε.Σ.Ρ. ως Ανεξάρτητης Αρχής και την περαιτέρω εξειδίκευσή του με τους νόμους 2863/2000 και 

3051/2002, το Συμβούλιο έχει πλέον την αρμοδιότητα να εκδίδει εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις χωρίς την παρέμβαση του 

Υπουργού  Τύπου  και  την  άσκηση  εκ  μέρους  του  ελέγχου  νομιμότητας98.  Δεύτερον,  οι  χρηματικές  κυρώσεις,  που  συνιστούν 

εκτελεστούς  τίτλους  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων,  βεβαιώνονται  στις  αρμόδιες  ΔΟΥ  που  είναι  και 

98 Άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 11 παρ. 2 ν.2863/2000. 
Για την ακρίβεια, δεν ασκείται έλεγχος νομιμότητας για όσες κυρωτικές αποφάσεις εκδίδονται μετά την 3.6.2002.
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υποχρεωμένες να τις εισπράξουν99. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν οι υπόχρεοι σταθμοί δεν προχωρήσουν είτε στην πληρωμή του 

προστίμου είτε σε διακανονισμό, δε θα είναι πλέον φορολογικά ενήμεροι, συνεπώς θα έρθουν αντιμέτωποι με διάφορα λειτουργικά 

προβλήματα100. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 

το β’ εξάμηνο του 2002 μέχρι και το α’ εξάμηνο του 2007, αυτά που έχουν πληρωθεί εφάπαξ ή έχουν ρυθμιστεί με δόσεις ξεπερνούν 

τα 15 εκ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, είτε τελούν σε αναστολή. 

99 Τα πρόστιμα μπορούν να εισπράττονται και με την κατάπτωση της τραπεζική εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει ο σταθμός.
100 Βλ. Πετρούτσου, Μ. κ.α. (2006), ΕΣΡ…το κερδοφόρο, Ελευθεροτυπία 16.08.2006.
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III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1. Το καθεστώς αδειοδότησης και ο έλεγχος νομιμότητας της αγοράς 

1.1 Η ραδιοτηλεοπτική αναρχία και ο ρόλος του Ε.Σ.Ρ.

Η έλευση της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης βρήκε ένα κράτος αμήχανο, απροετοίμαστο και απρόθυμο να αναπτύξει το κατάλληλο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο της ιδιωτική πρωτοβουλίας.  Η άναρχη ανάπτυξη της αγοράς που ξεκίνησε ταυτόχρονα με την 

κάμψη του κρατικού μονοπωλίου συνεχίζεται για δύο σχεδόν δεκαετίες, με την πλειοψηφία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών 

να λειτουργούν σε καθεστώς αυθαιρεσίας. Σε όλο αυτό το διάστημα, η νομοθετική παρέμβαση, χαρακτηριζόμενη «όχι μόνο από 

πολυνομία αλλά και από κακονομία»101, ερχόταν καθυστερημένα να αντιμετωπίσει de facto εξελίξεις και έμενε εν τέλει ανεφάρμοστη. 

Η απουσία πραγματικής πρόθεσης του κράτους και η αδυναμία του Ε.Σ.Ρ. να αναλάβει το θεσμικό του ρόλο, είναι οι δύο βασικοί 

παράγοντες που συντέλεσαν στην απορρύθμιση της αγοράς, όπως περιγράφεται παρακάτω.  

1.1.1 Τηλεοπτική αγορά

Στον  τομέα  της  τηλεόρασης,  ο νόμος 1866/1989 είχε το νομικό προνόμιο της 

κατάργησης  του  κρατικού  μονοπωλίου με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 σύμφωνα με 
101 Βλ. Δαγτόγλου, Π. (2005), Ατομικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 681.

Φωτογραφία: Υμηττός        
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την  οποία:  «Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Προεδρίας  Κυβερνήσεως,  Εσωτερικών,  Οικονομικών  και  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως, είναι δυνατή η χορήγηση σε ανώνυμες 

εταιρίες ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών τοπικής εμβέλειας…». Η 

άδεια θα είχε επταετή διάρκεια και μεταξύ των κριτηρίων για τη χορήγηση και ανανέωσή της θα συνεκτιμούνταν η πληρότητα και η 

ποιότητα  του  προγράμματος  και  η  εμπειρία  και  η  παράδοση των  μετόχων  της  εταιρίας  στα  μέσα μαζικής  επικοινωνίας,  με  το 

τελευταίο κριτήριο να ευνοεί σαφέστατα τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα της εποχής. Επίσης, το κράτος θα εκχωρούσε στην ΕΡΤ 

Α.Ε. το αποκλειστικό προνόμιο για την πραγματοποίηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας (άρθρο 19)102.

Στην πράξη, η πολιτεία απείχε από οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου, διευκολύνοντας συνειδητά 

τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν χωρίς άδεια στην αγορά. Παρόλο που ο ν.1866/1989 προέβλεπε ρητώς την ίδρυση 

αποκλειστικά  τοπικών τηλεοπτικών σταθμών,  πολυάριθμοι  σταθμοί  εξέπεμπαν  παράνομα  σε  πανεθνικό  επίπεδο,  ενώ οι  τοπικοί 

τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί πολλαπλασιάζονταν ανεξέλεγκτα. Οι πρώτες άδειες χορηγήθηκαν εν τέλει τέσσερα ολόκληρα 

χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου, σε έξι τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας (MEGA, ΑΝΤ1, NEW CHANNEL, ΚΑΝΑΛΙ 

29, ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-STAR και SEVEN X) και σε τέσσερις σταθμούς τοπικής εμβέλειας (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, TV100-Δημοτική 

Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, ΤΗΛΕΤΩΡΑ και ΤΗΛΕΑΣΤΥ). Η έκδοση των αδειών έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 1993, ένα μήνα πριν από 

τις βουλευτικές εκλογές και χωρίς την ουσιαστική τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας,  προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των 

αποκλεισθέντων σταθμών ΣΚΑΪ και 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM. Τελικά, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, χορηγήθηκε και στους εν 

λόγω σταθμούς η άδεια να εκπέμπουν στις συχνότητες που ήδη παρανόμως χρησιμοποιούσαν. Η χαώδης κατάσταση που επικρατούσε 

102 Αυτό  διατηρήθηκε  μέχρι  την  ψήφιση  του  ν.1943/1991  «Εκσυγχρονισμός  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  δημόσιας  διοίκησης,  αναβάθμιση  του 
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 50/11.4.1991), με τον οποίο προστέθηκε στο άρθρο 4 του ν.1866/1989 η περίπτωση η’: «Ύστερα από 
ειδική άδεια που χορηγείται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η τεχνική δικτύωση τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, με δυνατότητα απόκτησης 
εθνικής εμβέλειας».
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έλαβε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν πολυάριθμοι περιφερειακοί και τοπικοί σταθμοί ξεκίνησαν, με την ανοχή του κράτους, να 

κάνουν καταχρηστικά χρήση του ν.2181/1994103, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα εγκατάστασης κεραιών για τη δοκιμαστική εκπομπή 

σήματος. 

Η πρακτική των «αδειών δοκιμαστικής εκπομπής» τερματίστηκε με την ψήφιση του ν.2328/1995104, με τον οποίο επιχειρήθηκε η 

εξ αρχής ρύθμιση της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, ωστόσο η de facto άναρχη κατάσταση που είχε ήδη δημιουργηθεί έμεινε αμετάβλητη. 

Τα κακώς κείμενα αναγνωρίζονται και στην εισηγητική έκθεση του ν.2328/1995, σύμφωνα με την οποία, μετά τη χορήγηση των 

πρώτων αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, «το κρατικό ενδιαφέρον για την τοπική ραδιοφωνία ουσιαστικά σταμάτησε, με 

αποτέλεσμα όλο το ραδιοφωνικό τοπίο να καταστεί  ανεξέλεγκτο.  Το φαινόμενο της  ιδιωτικής τηλεόρασης διέρρηξε εξαρχής το 

νομικό  πλαίσιο  στο  οποίο  έπρεπε  να  κινηθεί.  Ο ν.1866/1989  ήταν  λιγότερο  συστηματικός  και  διορατικός  απ’  ότι  επέβαλλε  το 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό βάρος της ιδιωτικής τηλεόρασης»105. 

103  Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 5 παρ. 2 ν.2181/1994 (ΦΕΚ Α’10/1994), που αντικατέστησε τη διάταξη του άρθρου 24α παρ. 2 του ν.2075/1992 «Κινητή 
τηλεφωνία» (ΦΕΚ Α’129/1992), προέβλεπε τη δυνατότητα λήψης άδειας δοκιμαστικής εκπομπής από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με άδεια του νομάρχη. 
Σύμφωνα μ’ αυτό: «Προσωρινή άδεια μπορει να χορηγηθεί για την πραγματοποίηση δοκιμαστικών εκπομπών και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς 
που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, εφόσον η σχετική τεχνική μελέτη κρίνεται επαρκής από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο υπόλοιπος φάκελος πλήρης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης».
104 Ν.2328/1995  «Νομικό  καθεστώς  της  ιδιωτικής  τηλεόρασης  και  της  τοπικής  ραδιοφωνίας,  ρύθμιση  θεμάτων  της  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς  και  άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 159/3.8.1995, ο αποκαλούμενος και «νόμος Βενιζέλου».
105 Η πραγματικότητα που ακολούθησε την ελπιδοφόρα κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου σχολιάστηκε γλαφυρά κατά το Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο για τα 
ΜΜΕ (Αθήνα, 16-20 Ιουνίου 1993). Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια του Ε. Βενιζέλου: «…για την ακρίβεια δε βρισκόμαστε στο χώρο της απορρύθμισης, δε 
βρισκόμαστε  καν  στο  χώρο  της  παρανομίας,  διότι  η  παρανομία  γίνεται  αντιληπτή  κυρίως  στη  φάση  των  κυρώσεων.  Βρισκόμαστε  σε  αυτό,  θα  έλεγα 
ακριβέστερα,  που  αποδίδεται  με  τον  όρο  ανομία.  Υπάρχει  μία  ραδιοτηλεοπτική  ανομία»  και  του  Α.  Βγόντζα:  «Το καλοκαίρι  του  1989 ψηφίστηκε  ένας 
σημαντικός νόμος για τη ραδιοτηλεόραση σχεδόν ομόφωνα, από το σύνολο των υπαρκτών πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Κι όμως δεν υπάρχει,  εγώ δε 
γνωρίζω, προηγούμενο κανονιστικής παρέμβασης της νομοθετικής εξουσίας που να αγνοήθηκε τόσο επιδεικτικά στην πράξη».
Βλ. Λέανδρου, Ν. (2000), Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ, Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 209.
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Ο  ν.2328/1995  θέσπισε  ένα  νέο  λεπτομερές106 σύστημα  αδειοδότησης,  τόσο  για  τους  ραδιοφωνικούς  όσο  και  για  τους 

τηλεοπτικούς  σταθμούς,  το οποίο κρίθηκε εκ των υστέρων ως ανεπιτυχές.  Στις  καινοτομίες  του νόμου ήταν η δημιουργία ενός 

ισχυρού Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ στον οποίο ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των αδειών 

-μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  του  Ε.Σ.Ρ.-  και  η  αρμοδιότητα  έκδοσης  των  προκηρύξεων.  Συνοπτικά,  ο  ν.2328/1995  προέβλεπε 

διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης αδειών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας διάρκειας τεσσάρων 

ετών. Το Ε.Σ.Ρ. θα αξιολογούσε τις αιτήσεις και θα βαθμολογούσε τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) το χρόνο 

λειτουργίας  του  σταθμού,  β)  τον  αριθμό του  απασχολούμενου  προσωπικού,  γ)  το  ύψος  της  επένδυσης  και  την  πληρότητα  του 

εξοπλισμού και δ) την προγραμματική πληρότητα, τα οποία θα απέδιδαν στους αιτούντες συγκεκριμένο αριθμό μορίων.

Οι  προβλεπόμενες  στο  ν.2328/1995  προκηρύξεις  για  την  έκδοση  των  αδειών  λειτουργίας  τηλεοπτικών  σταθμών  εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών δημοσιεύθηκαν, εν τέλει, στις 11.3.1998107. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα μεταβατικό στάδιο νόμιμης 

λειτουργίας των σταθμών μέχρι την έκδοση των αδειών, συμπεριλήφθηκε στο ν.2644/1998108 μία μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με 

την οποία  θεωρήθηκαν ως νομίμως λειτουργούντες, μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει αδειοδοτικής διαδικασίας, όσοι σταθμοί 

λειτουργούσαν κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο και κατέθεσαν φάκελο υποψηφιότητας (άρθρο 17 παρ. 1 ν.2644/1998). Ωστόσο, η 

αδειοδοτική διαδικασία του 1998 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η οριστική  κατάργησή της έγινε και τυπικά με το ν.3051/2002, το άρθρο 

19 παρ. 3 του οποίου νομιμοποιούσε εκ νέου τη λειτουργία των σταθμών που συμμετείχαν στις διαδικασίες του 1998, μέχρι να 

πραγματοποιηθούν  –σύμφωνα  με  τις  προσδοκίες  του  νομοθέτη-  νέοι  διαγωνισμοί.  Επιπλέον,  το  Ε.Σ.Ρ.  αποκτούσε  πλέον  την 

αποφασιστική αρμοδιότητα για την έκδοση των προκηρύξεων των σχετικών διαγωνισμών. Στην εισηγητική έκθεση του παραπάνω 

106 Έχει χαρακτηριστεί άλλωστε ως «ένας από τους πιο μακροσκελείς και λαβυρινθώδεις νόμους των τελευταίων δεκαετιών»
Βλ. Δαγτόγλου, Π. (2005), ό.π., σελ. 705.
107 Οι υπ’ αριθ. 4775/1/3.3.1998, ΦΕΚ παρ. 15, 4774/1/3.3.1998, ΦΕΚ παρ. 14, 15011/E/13.7.1998, ΦΕΚ παρ. 36, αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.
108 Ν.2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 233/13.10.1998).
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άρθρου  19  ν.3051/2002  αναφέρεται  ότι  η  εφαρμογή  των  διατάξεων  για  τις  νέες  αρμοδιότητες  του  Ε.Σ.Ρ.  «συνεπάγεται  την 

επανέναρξη όλων των υπό εξέλιξη διαγωνιστικών διαδικασιών» και ότι με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται «το μεταβατικό καθεστώς των 

φορέων  παροχής  τηλεοπτικών  υπηρεσιών  που  θεωρούνται  ως  νομίμως  λειτουργούντες  με  βάση  το  ισχύον  σήμερα  μεταβατικό 

καθεστώς λειτουργίας». 

Η πολλά υποσχόμενη επανέναρξη των διαδικασιών έγινε με την έκδοση του Π.Δ.234/2003 «Όροι και προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης»109 και τη δημοσίευση  από το 

Ε.Σ.Ρ. τριών προκηρύξεων, στις 30.9.2003, στις 17.10.2003 και στις 18.11.2003 για την έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών 

σταθμών εθνικής (6 άδειες),  περιφερειακής (51 άδειες)  και τοπικής εμβέλειας (57 άδειες)  αντίστοιχα.  Για ακόμη μία φορά τα 

προβλεπόμενα δεν υλοποιήθηκαν, αφενός λόγω «εγγενών δυσχερειών» και αφετέρου διότι υπήρξε δικαστική εμπλοκή. Κατά των 

πρώτων δύο προκηρύξεων ασκήθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας110, ενώ επιπλέον ο Πρόεδρος 

του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ με προσωρινή διαταγή του απαγόρευσε την έκδοση αδειών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας,  όπως 

προέβλεπε η δεύτερη προκήρυξη. 

Η δικαστική προσβολή των προκηρύξεων αποτέλεσε μία ακόμη αποτυχία των διαδικασιών αδειοδότησης, αποδιδόμενη κυρίως 

στην  αδυναμία  του  Ε.Σ.Ρ.  να  επιτύχει  την  απαιτούμενη  συναίνεση  μεταξύ  των  παραγόντων  της  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς.  Το 

Συμβούλιο αναφέρεται στη νέα ακινητοποίηση των διαδικασιών στην Έκθεση Πεπραγμένων του για το έτος 2004, αναγνωρίζοντας 

ότι «ενόψει τούτων αλλά και των εξαγγελιών της νέας Κυβερνήσεως ότι θα προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις προς έκδοση των αδειών 

λειτουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών η αρξάμενη διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε». Ωστόσο, η παραπάνω παραδοχή 

είναι τουλάχιστον περιττή –είναι αυτονόητο ότι το Ε.Σ.Ρ. ενεργεί εντός των πλαισίων του νόμου-, ενώ παράλληλα «υποδηλώνει μία 

109 ΦΕΚ Α΄ 210/1.9.2003.
110 Οι αιτήσεις ακυρώσεως αφορούσαν διατάξεις του Π.Δ.234/2003 και των σχετικών προκηρύξεων και έγιναν μερικώς δεκτές με τις αποφάσεις του ΣτΕ υπ’ 
αριθ. 2502/2005, 2506/2005, 2507/2005 και 2508/2005. 
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σύνδεσή του με τις κυβερνητικές προτεραιότητες που ελάχιστα αρμόζει στην ανεξαρτησία της ανεξάρτητης αρχής»111. Η Έκθεση 

Πεπραγμένων  του  2004  τελειώνει  με  ένα  ευχολόγιο:  «εφόσον  εντός  του  2005  υπάρξει  ένας  νέος  νόμος  ο  οποίος  θα  ρυθμίσει 

αποτελεσματικά  αυτή  τη  διαδικασία,  θα  καταστεί  δυνατόν  να  δοθούν  χωρίς  άλλη  αναβολή  οι  άδειες  προς  εξορθολογισμό  του 

ραδιοτηλεοπτικού τοπίου».

 Η επεξεργασία του νέου νόμου διήρκεσε 3 ολόκληρα έτη, για να ψηφιστεί τελικά τον Ιούλιο του 2007, ενώ η προκήρυξη των 

νέων αδειοδοτικών διαγωνισμών ακόμα εκκρεμεί –αν και το Σεπτέμβριο του 2007 δημοσιοποιήθηκε ο νέος χάρτης τηλεοπτικών 

συχνοτήτων (αναλογικών και ψηφιακών)112. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι σταθμοί που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς του 1998 –

όχι  όμως  και  του  2003-  συνεχίζουν  να  τυγχάνουν  προνομιακής  μεταχείρισης,  θεωρούμενοι  ως  νομίμως  λειτουργούντες.  Η 

πριμοδότηση των συγκεκριμένων σταθμών από το κράτος για αόριστο χρονικό διάστημα οδήγησε σε στρέβλωση της τηλεοπτικής 

αγοράς, καθώς από τη μια στάθηκε εμπόδιο στην είσοδο νέων επιχειρηματιών, από την άλλη ανάγκασε τους ενδιαφερόμενους να 

αγοράσουν υπερτιμημένους τηλεοπτικούς σταθμούς, των οποίων το βασικό περιουσιακό στοιχείο ήταν το ότι  κατέθεσαν φάκελο 

υποψηφιότητας στους διαγωνισμούς του 1998113. 

Το αποκαλούμενο -μόνο προσχηματικά-  «μεταβατικό καθεστώς»,  που ισχύει πλέον για μια δεκαετία,  έσπευσε εύστοχα να 

αποδοκιμάσει  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  με  την  πρόσφατη  απόφαση  υπ’  αριθ.  2784/2007114,  με  την  οποία  έκρινε  ως 

111            Βλ. Καμτσίδου, Ιφ. (2005), Η έκθεση πεπραγμένων του ΕΣΡ για το έτος 2004: Η ανεξάρτητη αρχή σε διαρκή απόσταση από τη ρυθμιστική αποστολή της, 
ΔίΜΕΕ 3/2005, σελ. 389.
112  Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας 8 τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, αντί 6 που προέβλεπε ο ισχύον χάρτης και 6 (κατά μέσο 
όρο) σταθμών περιφερειακής εμβέλειας,  που θα καλύπτουν 14 ευρύτερες περιφέρειες. Ως προς την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, εκχωρούνται 6 ψηφιακές 
συχνότητες για σταθμούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς, ελεύθερους ή συνδρομητικούς) εθνικής εμβέλειας και 2 για σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας..
 Βλ. Παρουσίαση της μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Εξορθολογισμός του υπάρχοντος δικτύου τηλεόρασης και παρουσίαση του χάρτη 
συχνοτήτων για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή», διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ: www.minpress.gr. 
113 Βλ. Δημητρόπουλου, Π. (2007), Σχόλια στην απόφαση ΣτΕ υπ’ αριθ, 2784/2007, ΔίΜΕΕ 3/2007, σελ. 430.
114 Η υπ’ αριθ. 2784/2007 απόφαση του ΣτΕ, εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΘΗΝΑ TV κατά της αποφάσεως του 
Ε.Σ.Ρ. υπ’ αριθ. 236/6.5.2003, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση θεραπείας της αιτούσης κατά της αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. υπ’ αριθ. 201/1.4.2003. Με την 
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αντισυνταγματικές τις «μεταβατικές» διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1 ν.2644/1998 και 19 παρ. 3 ν.3051/2002, διότι η διατήρησή τους 

σε ισχύ μέχρι το χρόνο αυτό «θα υπερέβαινε απολύτως τα συνταγματικώς ανεκτά όρια». Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης, οι 

εν λόγω διατάξεις αντιβαίνουν καταρχήν στις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές του Κράτους Δικαίου και της προστασίας της αξίας 

του  ανθρώπου,  καθώς  η  αποτυχία  του  Κράτους  να  προασπίσει  ένα  περιορισμένο  δημόσιο  αγαθό,  όπως  οι  ραδιοτηλεοπτικές 

συχνότητες, και η ανοχή του απέναντι στην παράνομη χρήση του, έχει ως συνέπεια την υπονόμευση του κύρους του νόμου και τον 

κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών στην έννομη τάξη. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι παραπάνω 

διατάξεις  αντιβαίνουν  προς  τη  συνταγματική  αρχή  της  ισότητας  διότι  θέτουν  «τα  πρόσωπα  εκείνα,  τα  οποία,  ενώ  είχαν  την 

πραγματική δυνατότητα και τη βούληση να ιδρύσουν τηλεοπτικό σταθμό, δεν το έπραξαν όμως αυθαιρέτως και δεν παρέβησαν τον 

νόμο, σε εξόχως μειονεκτική μοίρα σε σχέση με τα πρόσωπα, τα οποία με την αυθαίρετη κατάληψη ραδιοσυχνότητας, ίδρυσαν 

παρανόμως και εκμεταλλεύονται τηλεοπτικό σταθμό».

1.1.2 Ραδιοφωνική αγορά

Εξίσου χαοτική παρουσιάζεται η κατάσταση και στην εξέλιξη της ραδιοφωνικής αγοράς, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής. 

Ως γνωστόν, ο νόμος 1730/1987115 περιείχε την πρώτη νομοθετική πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και σε 

εκτέλεση αυτού ακολούθησε το Π.Δ.25/1988116. Το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο προέβλεπε τη χορήγηση αδειών για την ίδρυση, 

εγκατάσταση  και  λειτουργία  τοπικών  ραδιοφωνικών  σταθμών,  για  ορισμένη  συχνότητα,  με  διάρκεια  διετή,  χωρίς  μάλιστα  να 

τελευταία απόφαση το Ε.Σ.Ρ. είχε επιβάλλει στο σταθμό την κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας, για το λόγο ότι ο σταθμός δεν εξέπεμπε το δηλωθέν 
ψυχαγωγικό πρόγραμμά του, αλλά διαφημίσεις αστροπροβλέψεων, μέντιουμ, χαρτομαντειών και ωροσκοπίων. Το ζήτημα έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια 
του ΣτΕ.
115  Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α' 145).
116 Π.Δ.25/1988 «Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών,   διαδικασία χορήγησης, ανανεωσης και ανάκλησης των σχετικών 
αδειών, γενικές αρχές λειτουργίας   των σταθμών αυτών και η τεχνική και λοιπή εποπτεία και έλεγχος τους» (ΦΕΚ Α` 10).
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προηγηθεί η διενέργεια διαγωνισμού. Η αδειοδοτική διαδικασία είχε εν ολίγοις ως εξής: οι  ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, 

συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Ειδική Υπηρεσία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΕΥΜΜΕ) του Υπουργείου 

Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο σχετικός φάκελος ελέγχεται από την ΕΥΜΜΕ και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 

και διαβιβάζεται προς συζήτηση, μαζί με τις προτάσεις των δύο υπηρεσιών, στην Επιτροπή για την Τοπική Ραδιοφωνία. Το πρακτικό 

της συνεδρίασης, που έπρεπε να είναι δημόσια, παραδίδεται μαζί με τα λοιπά έγγραφα στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο 

οποίος έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών. Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας εκτιμάται ότι εκδόθηκαν 

άδειες  λειτουργίας  για  230  ιδιωτικούς  ραδιοφωνικούς  σταθμούς117,  οι  οποίες,  ωστόσο,  για  να  εξακολουθήσουν  να  ισχύουν 

απαιτούνταν η εμπρόθεσμη κατάθεση αίτησης ανανέωσης118. Στην πραγματικότητα πολλοί σταθμοί καθυστέρησαν να υποβάλλουν 

την παραπάνω αίτηση, με αποτέλεσμα να καταστούν παράνομοι με τη λήξη της άδειάς τους119.

 Με την ψήφιση του νόμου 1866/1989, η αρμοδιότητα χορήγησης, ανάκλησης και ανανέωσης αδειών παρέμεινε στον Υπουργό 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, αλλά αυτή τη φορά μετά από σύμφωνη γνώμη του νεοϊδρυθέντος Ε.Σ.Ρ. –τα παραπάνω σε θεωρητικό 

επίπεδο  γιατί  στην  πράξη  δεν  υλοποιήθηκε  καμία  αδειοδοτική  διαδικασία.  Αντιθέτως,  πολλοί  ραδιοφωνικοί  σταθμοί 

εκμεταλλεύθηκαν, όπως και οι τηλεοπτικοί, τη δυνατότητα που παρείχε ο ν.2181/1994 για να λάβουν «προσωρινή άδεια δοκιμαστικής 

εκπομπής». Το ατελές νομικό περιβάλλον, η βραδύτητα των διοικητικών διαδικασιών και οι συνεχείς αλλαγές στο καθεστώς των 

εποπτικών φορέων οδήγησαν τα επόμενα χρόνια αναμενόμενα στην πλήρη απορρύθμιση της ραδιοφωνικής αγοράς120, παρά την πλήρη 

αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που επιχειρήθηκε με το ν.2328/1995.  
117 Βλ. Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (2006), Τετράδια Επικοινωνίας: Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, Αθήνα 2006, σελ. 83.
118 Με βάση το άρθρο 3 παρ. 10 ν.1866/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 ν.2173/1993 (ΦΕΚ Α’ 208): «Άδειες που χορηγήθηκαν εξακολουθούν 
να ισχύουν και  μετά την  πάροδο του χρόνου ισχύος τους,  εφ’ όσον  υποβλήθηκε αίτηση ανανέωσης.  Η άδεια  παύει  να  ισχύει,  εάν η αίτηση ανανέωσης 
απορριφθεί ρητά από τη Διοίκηση».
119 Βλ. Οικονόμου, Α. (2004), Νόμιμη και παράνομη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών υπό το πρίσμα του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ΔίΜΕΕ 4/2004, 
σελ. 507 επ..
120 Βλ. Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (2006), ό.π. σελ. 91.
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Σε αντίθεση με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς ο ν.2328/1995 καθιέρωσε διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης για 

ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας επίσης τετραετούς διάρκειας, με διαδικασία ανάλογη αυτής των τηλεοπτικών σταθμών. 

Όσον αφορά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς,  τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του ν.2328/1995 δεν είχε κινηθεί  ακόμα καμία 

διαδικασία.  Αντ’  αυτού  θεσπίστηκε  εκ  νέου  ένα  «μεταβατικό»  καθεστώς  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  53  ν.2778/1999121, 

φανερώνοντας την αμηχανία της Πολιτείας να καταλήξει σε κάποιους κανόνες, έστω και προσωρινούς για την ομαλή λειτουργία της 

αγοράς122. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 53, ως νομίμως λειτουργούντες θεωρούνται οι σταθμοί που λειτουργούσαν την 1.11.1999, 

μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές προκηρύξεις του ν.2328/1995. Προκηρύξεις εκδόθηκαν για πρώτη φορά το Μάιο του 2001, οπότε και 

χορηγήθηκαν καταρχήν 20 άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών εντός των ορίων του νομού Αττικής, ενώ επιπλέον 15 άδειες 

για τον ίδιο νομό χορηγήθηκαν τον Μάρτιο του 2002123. Οι τελευταίες, ωστόσο, ακυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 2952/2004 απόφαση 

του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της 

Θεσσαλονίκης,  ωστόσο  οι  άδειες  παρέμειναν  στα  συρτάρια  του  Υπουργείου  Τύπου.  Κατά  συνέπεια,  για  τους  ραδιοφωνικούς 

σταθμούς της υπόλοιπης χώρας, πλην της Αττικής, εξακολούθησε να ισχύει το τεκμήριο νόμιμης λειτουργίας του άρθρου 53. 

Αυτό σημαίνει ότι βεβαίωση νομίμου λειτουργίας χορηγείται μόνο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είχαν την «τύχη» να 

λειτουργούν –παράνομα- την 1.11.1999, οι οποίοι ανέρχονται σε 880 σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Πεπραγμένων του Ε.Σ.Ρ., 

ένας  αριθμός  υπερβολικά  μεγάλος  για  τα  δεδομένα  της  χώρας  μας.  Από  τους  σταθμούς  αυτούς  πολλοί  αρκούνται  στο  να 

καταλαμβάνουν τη συχνότητα αναπαράγοντας όλο το εικοσιτετράωρο μουσική με αυτοποιημένα προγράμματα υπολογιστή. Ιδιαίτερα 

121 Άρθρο 53 παρ. 1  ν.2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας-Εταιρείες   Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α` 
295/30.12.99): «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης 
του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης [του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης] η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν.2328/1995, 
για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».
122 Βλ. Οικονόμου, Α., ό.π. 
123 ΦΕΚ Β’ 631/25.5.2001 και ΦΕΚ Β’ 304/14.3.2002 αντίστοιχα.
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στους νομούς, όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην παροχή ραδιοφωνικών υπηρεσιών, αυτό γίνεται με απώτερο σκοπό τη μελλοντική 

πώλησή τους, καθώς η ένταξή τους –κατά τρόπο συμπτωματικό- στο «μεταβατικό» καθεστώς του άρθρου 53, αρκεί για να αυξήσει τη 

αγοραία αξία τους. 

Εκτός  από  το  γεγονός  ότι  η  βεβαίωση  νομίμου  λειτουργίας  συνιστά  σημαντικό  περιουσιακό  στοιχείο  οποιουδήποτε 

ραδιοσταθμού την κατέχει, η εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος από το Ε.Σ.Ρ., η οποία έχει ξεπεράσει κάθε εύλογο χρονικό 

διάστημα, δημιουργεί και άλλα προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη της αγοράς. Το Ε.Σ.Ρ., καταρχήν, έχει αναλωθεί στην έκδοση των 

αμφιβόλου νομιμότητας βεβαιώσεων, παρόλο που από το 2001 έχουν προσδιοριστεί οι διαθέσιμες συχνότητες για όλους τους νομούς 

της χώρας και θα ήταν συνεπώς δυνατή η προκήρυξη των θέσεων αδειών και η νόμιμη εκχώρηση συχνοτήτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

εμποδίζεται η είσοδος στην αγορά των νέων επιχειρηματιών που θα ανέμεναν την κίνηση των νόμιμων διαδικασιών έκδοσης αδειών 

για  να  δραστηριοποιηθούν.  Από  την  άλλη,  οι  σταθμοί  που  λειτουργούν  υπό  το  ισχύον  καθεστώς  είναι  πολύ  περισσότεροι  των 

προβλεπόμενων  θέσεων  αδειών,  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργούνται  διάφορα  προβλήματα,  όπως  οι  εκατέρωθεν  παρεμβολές,  η 

εκπομπή σήματος μέσα από κατοικημένες περιοχές, οι παρενοχλήσεις σταθμών γειτονικών νομών κλπ. Όλα τα παραπάνω, το Ε.Σ.Ρ. 

προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει αποσπασματικά, με κυρωτικές αποφάσεις στις οποίες οι σταθμοί αδυνατούν να συμμορφωθούν, μια 

και ουδέποτε τους εκχωρήθηκε συχνότητα εκπομπής ή τους υποδείχθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής που οφείλουν να 

τηρήσουν124.   

1.1.3 Οι «επίσημα» καταγεγραμμένοι σταθμοί

124 Βλ. Κωστοπούλου, Μ.(2004), Ζητήματα από τη μεταβατική λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών, ΔίΜΕΕ 4/2004, ΣΕΛ. 510 επ.
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Η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση έχει πλέον «ενηλικιωθεί» χωρίς την παρουσία ενός ξεκάθαρου και αποτελεσματικού συστήματος 

αδειοδότησης,  με  την  ανοχή  του,  κατά  τα  άλλα  παροπλισμένου  από  τις  εκάστοτε  κυβερνήσεις,  Ε.Σ.Ρ.125.  Παρά  την  αναβολή 

υλοποίησης, εις το διηνεκές, της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 15 παρ. 2 για την υπαγωγή της αδειοδότησης των ηλεκτρονικών 

ΜΜΕ στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ., λειτουργούν «επίσημα»126 στη χώρα μας, οι παρακάτω σταθμοί, αποδεικνύοντας 

ότι «ουδέν μονιμότερον…της προσωρινής νομιμότητας»127: 

i. Δυνάμει του άρθρου 1 ν.1730/1987 οι 3 κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΤ1, ΝΕΤ και ΕΤ3.

ii. Με προσωρινές  άδειες,  που έχουν εκδοθεί  από τον  υπουργό Τύπου και  ΜΜΕ και  παρατείνονται  διαρκώς128,  οι  8 

ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας: MEGA, ΑΝΤ1, STAR CHANNEL, ΑLPΗΑ, ALTER, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΤV,  902  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΣΤΑ  FM,  και  SEVEN  (ήδη  ΣΚΑΪ  TV),  οι  δύο  περιφερειακής  εμβέλειας  ΤΗΛΕΑΣΤΥ  και 

ΤΗΛΕΤΩΡΑ  (ήδη  CHANNEL ΝΙΝΕ)  και  ο  ένας  ιδιωτικός  τηλεοπτικός  σταθμός  περιφερειακής  εμβελείας  νομού 

Θεσσαλονίκης (ΤV 100).

iii. Δυνάμει του άρθρου 17 ν.2644/1998 οι 81 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβελείας και οι 62 ιδιωτικοί 

τηλεοπτικοί σταθμοί τοπικής εμβελείας, με μόνη τη ιδιότητά τους ως συμμετέχοντες στη διαδικασία αδειοδότησης του 

έτους 1998. 

iv. Δυνάμει του άρθρου 1 ν.1730/1987 οι 6 δημόσιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΑ στα FM. 

125 Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την Έκθεση Πεπραγμένων του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2003: «Πρόδηλον είναι ότι ο απροσδιόριστος αριθμός των 
παρανόμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ο μεγάλος αριθμός των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών και ο άγνωστος αριθμός των 
παρανόμως λειτουργούντων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο στεγαζόταν σε κτίριο που δεν επαρκούσε για 
την εργασία ούτε των τριάντα εν συνόλω απασχολούμένων υπαλλήλων».
126 Βλ. Έκθεση Πεπραγμένων του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2006, διαθέσιμη στο:  http://www.esr.gr/
127 Βλ. Καράκουση, Ρ. (2005), Αναρχία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, Η Καθημερινή, 23.10.2005. 
128 Οι ειδικές άδειες που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 ν.1866/1989, έχουν παραταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 ν.2328/1995, του άρθρου 4 
ν.2438/1996, του άρθρου 17 παρ. 3 ν.2644/1998 και του άρθρου 7 παρ. 2 ν.3021/2002.
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v. Με νόμιμη άδεια που έχει χορηγηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης οι 35 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί 

νομού Αττικής και δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 29 ν.3310/2005 οι 5 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί του 

νομού Αττικής. 

vi.  Δυνάμει του άρθρου 53 ν.2778/1999 οι 880 περιφερειακοί  ιδιωτικοί  ραδιοφωνικοί σταθμοί,  για τους οποίους έχει 

εκδοθεί περί τούτου βεβαίωση από το υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και μετά την 1.6.2002 από το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης.

1.2 Η αδειοδότηση υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς 

Μετά από τριετή αναμονή, τον Ιούλιο του 2007, ψηφίστηκε από το θερινό τμήμα της Βουλής –όπως και ο «νόμος Βενιζέλου»- 

ο νέος νόμος για τα ΜΜΕ ν.3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»129. 

Συνοπτικά,  με  τις  νέες  διατάξεις  «προσδιορίζεται  η  έννοια  της  συγκέντρωσης  ελέγχου  των  μέσων  ενημέρωσης,  ρυθμίζεται  το 

καθεστώς άδειας για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, θεσπίζεται το ρυθμιστικό 

πλαίσιο  μετάβασης  των  ηλεκτρονικών  μέσων  ενημέρωσης  από  την  αναλογική  στην  ψηφιακή  τεχνολογία  και  τροποποιούνται 

επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας…»130. Ο νέος νόμος φιλοδοξεί να βγάλει τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ από το καθεστώς αβεβαιότητας 

και να προετοιμάσει την ομαλή μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, όμως εύλογα διερωτάται κανείς αν θα έχει την ίδια κατάληξη με 

τους  εξίσου φιλόδοξους  ν.1866/1989 και  ν.2328/1995,  η  διοικητική υλοποίηση των  οποίων  κατέστη αδύνατη.  Πάντως  το  2008 

ξεκίνησε με μία ακόμη εσπευσμένη παράταση, μέχρι την 31.10.2008, της προθεσμίας έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων τόσο για 

129 ΦΕΚ Α’ 161/19.7.2007.
130 Έκθεση επί του νομοσχεδίου, διαθέσιμη στο: www.parliament.gr 
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τους τηλεοπτικούς όσο και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που είχε ήδη λήξει την 31.12.2007131. Οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου 

που αφορούν στον τομέα της αδειοδότησης αναλύονται εκτενέστερα στα επόμενα.

1.2.1 Βασικές ρυθμίσεις

Οι άδειες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών αναλογικού σήματος ελεύθερης λήψης χορηγούνται από το Ε.Σ.Ρ. κατόπιν 

διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν και όλοι οι ήδη «νομίμως» λειτουργούντες σταθμοί, 

προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους (άρθρα 6 παρ. 1 και 8 παρ. 1). Οι άδειες των τηλεοπτικών σταθμών διακρίνονται σε 

εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας  -που σημαίνει ότι καταργούνται οι σταθμοί τοπικής εμβέλειας- (άρθρο 6 παρ. 2), ενώ αντιθέτως 

οι  άδειες  των  ραδιοφωνικών  σταθμών  παραμένουν  τοπικής  εμβέλειας  (άρθρο  8  παρ.  2).  Ο  νομοθέτης,  συνεπώς,  επιμένει  στη 

διατήρηση του  μονοπωλίου  της  ΕΡΤ στo ραδιόφωνο  εθνικής  εμβέλειας,  παρά το  γεγονός  ότι  με  τις  υφιστάμενες  ανεξέλεγκτες 

δικτυώσεις ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αττικής εκπέμπουν πλέον σε όλη την επικράτεια132. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, μετά από γνώμη της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής ευρυεκπομπής (άρθρα 6 παρ. 

3 και 8 παρ. 3 ). Ο Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ έχει την  αρμοδιότητα να καθορίζει τον αριθμό των αδειών που θα προκηρυχθούν, την 

εμβέλειά τους, το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό (για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εισάγεται επιπλέον η διάκριση σε 

ενημερωτικό γενικού ή θεματικού περιεχομένου)  ή μη ενημερωτικό,  καθώς και  το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό τους,  στην 

131 Ως γνωστόν, η προθεσμία για την έκδοση των προκηρύξεων για τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών έχει παρέλθει άπρακτη ουκ ολίγες 
φορές: βάσει του άρθρου 15 παρ. 7 ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α’ 46/2006) έληξε την 30.6.2006, για να παραταθεί  στη συνέχεια, βάσει του άρθρου 9 παρ.2 ν.3548/2007 
(ΦΕΚ Α’ 68/2007) μέχρι την 30.6.2007, βάσει του άρθρου 20 παρ. 5 ν.3592/2007 (ΦΕΚ Α’ 161/2007) μέχρι την 31.12.2007 και βάσει του άρθρου 2 ν.3640/2008 
μέχρι την 31.10.2008.   
132 Βλ. Οικονόμου, Α. (2006), Ιδιωτική ραδιοφωνία και τηλεόραση: η πρόκληση ενός νέου νόμου, ΔίΜΕΕ 1/2006, σελ. 51 επ.
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περίπτωση που θα προβλεφθούν άδειες για ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς θεματικού περιεχομένου (άρθρα 6 παρ. 4 και 8 

παρ. 4).

Η διάρκεια ισχύος των αδειών ορίζεται σε έξι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης μία μόνο φορά (άρθρα 6 παρ. 5 και 8 παρ. 6). Η 

διαγωνιστική διαδικασία θα διεξάγεται μετά από την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ. (άρθρα 6 παρ. 6 και 8 παρ. 7).  

Ως  προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  της  άδειας  απαιτείται  η  ύπαρξη  ενός  ελάχιστου  καταβεβλημένου  κεφαλαίου,  το  οποίο 

διαφοροποιείται αναλόγως με το είδος του σταθμού και, όσον αφορά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναλόγως με τον πληθυσμό του 

νομού ή της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει. Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας (άρθρο 6 παρ. 9 α’) και για τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς ανεξαρτήτως κατηγορίας (άρθρο 8 παρ. 10 α’), το κεφάλαιο αυτό έχει καθοριστεί ως ακολούθως: 

Τηλεοπτικοί σταθμοί:
Είδος σταθμού Ελάχιστο Κεφάλαιο (ευρώ)

Ενημερωτικός γενικού περιεχομένου 12.000.000
Ενημερωτικός θεματικού περιεχομένου 8.000.000
Μη ενημερωτικός 2.000.000

Ραδιοφωνικοί σταθμοί:
Πληθυσμός Είδος σταθμού Ελάχιστο κεφάλαιο (ευρώ)

Άνω των 2.000.000
Ενημερωτικός 500.000
Μη ενημερωτικός 300.000

Άνω των 1.000.000
Ενημερωτικός 300.000
Μη ενημερωτικός 200.00

Άνω των 500.000
Ενημερωτικός 250.000
Μη ενημερωτικός 175.000

Άνω των 150.000
Ενημερωτικός 150.000
Μη ενημερωτικός 100.000

- 61 -



Άνω των 100.000
Ενημερωτικός 100.000
Μη ενημερωτικός 60.000

Κάτω των 100.000
Ενημερωτικός 60.000
Μη ενημερωτικός 30.000

Για τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς  περιφερειακής  εμβέλειας  το  ελάχιστο  καταβεβλημένο κεφάλαιο  θα καθορίζεται  με  κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας  και  Οικονομικών και  του Υπουργού Τύπου και  ΜΜΕ.  Τα ίδια  κεφάλαια δεν  μπορούν να 

υπολείπονται του σύμφωνα με τα παραπάνω ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου (άρθρα 6 παρ. 9 β’ και 8 παρ. 10 β’).

Ο υποψήφιος και οι δέκα μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου αυτού υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο αυτού (άρθρο 6 παρ. 11).

Οι  αδειούχοι  οφείλουν να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό,  για  την εξασφάλιση υψηλής τεχνικής ποιότητας μετάδοσης και  η 

διακίνηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά  πρότυπα (άρθρο 6 

παρ. 12 και 8 παρ. 12). Το μεταδιδόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιεχόμενο, το οποίο καθορίζεται αναλυτικά 

ανάλογα με το είδος του σταθμού (άρθρο 6 παρ. 13 και 8 παρ. 13).

Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού  ή ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού 

ή θεματικού περιεχομένου,  ή  μη ενημερωτικού)  και  την εμβέλειά του (εθνική ή περιφερειακή),  συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο 

προσωπικού πλήρους  απασχόλησης,  σε  θέσεις  δημοσιογράφων,  τεχνικού  προσωπικού και  διοικητικού  προσωπικού,  με σύμβαση 

εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ως ακολούθως 

(άρθρα 6 παρ. 14 και 8 παρ. 14):

Τηλεοπτικοί σταθμοί:
Είδος σταθμού Απασχολούμενοι
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Εθνικής εμβέλειας
Ενημερωτικοί 200
Μη ενημερωτικοί 15

Περιφερειακής εμβέλειας
Ενημερωτικοί 30
Μη ενημερωτικοί 15

Ραδιοφωνικοί σταθμοί:
Είδος σταθμού Απασχολούμενοι

Ενημερωτικοί    20

Μη ενημερωτικοί 5

Οι  αδειούχοι  υποχρεούνται  να  καταβάλλουν  ένα  ετήσιο  οικονομικό  αντάλλαγμα  υπέρ  του  Δημοσίου  για  τη  χρήση  των 

συχνοτήτων, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ανέρχεται για τους τηλεοπτικούς 

σταθμούς εθνικής εμβέλειας στο 2% των ακαθάριστων εσόδων, με ελάχιστο όριο τα εξής ποσά:

Τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας:

Είδος σταθμού Ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα (€)
Ενημερωτικοί γενικού περιεχομένου 1.000.000
Ενημερωτικοί θεματικού 200.000

- 63 -



περιεχομένου
Μη ενημερωτικοί 250.000

Τα ακριβή  ποσά του  οικονομικού  ανταλλάγματος  για  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς  περιφερειακής  εμβέλειας  και  για  τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και Τύπου και ΜΜΕ (άρθρα 6 παρ. 15 και 8 παρ. 15).

Οι υποψήφιοι για κάθε κατηγορία σταθμού θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (άρθρα 7 και 9):

Κριτήριο παλαιότητας

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο προγενέστερος χρόνος νόμιμης λειτουργίας των υποψηφίων, ενώ 

στην  περίπτωση  των  τηλεοπτικών  σταθμών,  o χρόνος  λειτουργίας  θα  αξιολογείται  σε  συνδυασμό  με  την  εμβέλεια  στην  οποία 

λειτουργούσε ο σταθμός (εθνική, περιφερειακή ή τοπική) και με την εμβέλεια για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα (εθνική ή 

περιφερειακή). Για παράδειγμα, ένας τηλεοπτικός σταθμός τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας που είναι υποψήφιος για άδεια εθνικής 

εμβέλειας λαμβάνει μισό μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας με ανώτατο όριο τα 60 μόρια. Στην αντίστροφη 

περίπτωση, όταν δηλ. ένας σταθμός εθνικής εμβέλειας υποβάλλει υποψηφιότητα για άδεια περιφερειακής εμβέλειας,  λαμβάνει 2 

μόρια για κάθε μήνα λειτουργίας με ανώτατο όριο τα 240 μόρια. Στην περίπτωση που η εμβέλεια προγενέστερης λειτουργίας με την 

εμβέλεια  υποψηφιότητας  ταυτίζονται,  ο  υποψήφιος  λαμβάνει  1  μόριο  ανά  μήνα  λειτουργίας.  Η  διάρκεια  νόμιμης  λειτουργίας 

υπολογίζεται από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώριση του σταθμού ως νομίμως λειτουργούντος.

Κριτήριο αρνητικής βαθμολόγησης
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Οι σταθμοί βαθμολογούνται αρνητικά ανάλογα με τον αριθμό και τη βαρύτητα των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν εις 

βάρος τους, για παραβάσεις σχετικά με το πρόγραμμα, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι τη δημοσίευση 

της σχετικής προκήρυξης. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι διοικητικές κυρώσεις που δεν έχουν καταστεί οριστικές, 

δηλ. όσες δεν έχουν προσβληθεί δικαστικά,  δεν έχουν ανακληθεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί. Από τον υποψήφιο με το μέγιστο συνολικό 

ύψος ή αριθμό κυρώσεων  ανά κατηγορία κύρωσης (π.χ. συνολικά πρόστιμα, συνολική διάρκεια προσωρινών αναστολών κ.ο.κ.), 

αφαιρείται ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός μορίων, ενώ από τους υπολοίπους υποψηφίους αφαιρούνται μόρια αναλογικά.

Συγχώνευση

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, αν δύο ή περισσότεροι σταθμοί έχουν συγχωνευτεί ή βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης και 

υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα, επιβραβεύονται με επιπλέον μόρια.

Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας

Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται αφενός η παρούσα οικονομική κατάσταση των υποψηφίων, αφετέρου το σχέδιό τους για τη 

μελλοντική λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη ο κύκλος εργασιών και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων, 

πέραν  του  ελάχιστα  προβλεπόμενου  μετοχικού  κεφαλαίου,  όπως  αποτυπώνονται  στην  τελευταία  διαχειριστική  χρήση  του 

προηγούμενου οικονομικού έτους από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Επιπλέον, η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των 

υποψηφίων γίνεται με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλουν για τα έτη της διάρκειας ισχύος  της άδειας 

και λαμβάνει υπόψη την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού
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Λαμβάνεται  υπόψη  ο  αριθμός  των  εργαζομένων  που  απασχολούνται  ή  θα  απασχοληθούν  στον  υποψήφιο,  σε  θέσεις 

δημοσιογράφων,  τεχνικού  προσωπικού  και  διοικητικού  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας,  πλέον  του  ελάχιστου  απαιτούμενου 

αριθμού απασχολούμενων που αναφέρθηκε παραπάνω. Για τον υπολογισμό των εργαζομένων που ήδη απασχολούνται, λαμβάνεται 

υπόψη το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι τη δημοσίευση της προκήρυξης. Η αξιολόγηση γίνεται ανάλογα με 

το είδος του σταθμού και την κατηγορία εμβέλειας, για τα οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. 

Κριτήριο προγραμματική πληρότητας

Ειδικότερα αξιολογείται η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα (π.χ. για αγορά 

δικαιωμάτων, για εσωτερική παραγωγή εκπομπών κλπ) και η δομή του προτεινόμενου προγράμματος (π.χ. η δέσμευση για εκπομπές ή 

μηνύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου, για προγράμματα στη νοηματική γλώσσα κλπ), σε συνάρτηση με το ελάχιστα 

προβλεπόμενο περιεχόμενο προγράμματος (άρθρο 6 παρ. 13), το είδος και την εμβέλεια του σταθμού.

Ο  νέος  νόμος  παρέχει  τη  δυνατότητα  ίδρυσης  ερασιτεχνικών  τοπικών  ραδιοφωνικών  σταθμών  στα  Ιδρύματα  Ανώτατης 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, με άδεια που θα χορηγεί το Ε.Σ.Ρ. κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής 

διαδικασίας.  Οι συχνότητες και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την αναλογική εκπομπή των παραπάνω σταθμών θα 

καθορίζονται  με  κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και  Επικοινωνιών και  Τύπου και  ΜΜΕ.  Επιπλέον,  οι  όροι  και  οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια αδειοδότησης και οι λεπτομέρειες της άδειας, θα 

καθορίζονται  με  προεδρικό  διάταγμα,  μετά  από  πρόταση  των  παραπάνω  υπουργών  και  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και της Ε.Ε.Τ.Τ. (άρθρο 9 παρ. 21).
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1.2.2 Παρατηρήσεις

Μετά από μία πρώτη θεώρηση του νέου νομικού πλαισίου, αξίζει να γίνουν κάποιες βασικές παρατηρήσεις.

Α. Καταρχήν, αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης σημειώνουμε τα εξής: 

Το κριτήριο της αρνητικής βαθμολόγησης λαμβάνει υπόψη ως κρίσιμο το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου 

μέχρι τη δημοσίευση της προκήρυξης. Αν και με την επιλογή του αυτή ο νομοθέτης δίνει θεωρητικά ένα κίνητρο στους σταθμούς αν 

όχι να δημιουργήσουν ποιοτικότερα προγράμματα, τουλάχιστον να αυτοπεριοριστούν προς αποφυγή κυρώσεων, η πραγματικότητα 

αποδεικνύει μάλλον το αντίθετο. Το Ε.Σ.Ρ. είναι αυτό που επιδεικνύει περισσότερη «αυτοσυγκράτηση» στην επιβολή προστίμων –

μόλις 673.000 ευρώ για το β’ εξάμηνο του 2007-, ενώ οι σταθμοί δεν δείχνουν να παρεκκλίνουν από το καθιερωμένο μοτίβο και τη 

θεματολογία  του  προγράμματός  τους.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  ενημερωδιασκέδασης  αποτελεί  το  πρόσφατο  «σκάνδαλο 

Ζαχόπουλου». Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη ότι για την αξιολόγηση των σταθμών προσμετρώνται μόνο οι κυρώσεις εκείνες που δεν 

έχουν προσβληθεί δικαστικά, μπορεί να υποτεθεί ότι οι σταθμοί θα προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως μέσο για να 

παρακάμψουν την αρνητική βαθμολόγηση.  Ως εκ τούτου, το παραπάνω κριτήριο αφενός στερείται πρακτικής χρησιμότητας αφετέρου 

αδικεί του σταθμούς εκείνους που είχαν να επιδείξουν «πρότερο έντιμο βίο».

Αντιρρήσεις μπορούν να διατυπωθούν αναφορικά και με τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης. Έτσι, όπως και σε παλαιότερους 

διαγωνισμούς, η ερμηνεία του κριτηρίου προγραμματικής πληρότητας προβληματίζει, καθώς πρόκειται για μία έννοια ευμετάβλητη, η 

οποία δεν επιδέχεται αντικειμενικής κρίσης. Από την άλλη, τα κριτήρια της οικονομικής βιωσιμότητας και του απασχολούμενου 

προσωπικού, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς ελάχιστου κεφαλαίου και ελάχιστου αριθμού εργαζομένων, βαρύνουν σε μεγάλο 

βαθμό  τις  ραδιοτηλεοπτικές  επιχειρήσεις,  σε  μία  αγορά,  όπου  οι  τεχνολογικές  εξελίξεις  κινούνται  ταχύτερα  από  οποιαδήποτε 

νομοθετική πρωτοβουλία. Το κριτήριο παλαιότητας έρχεται να επικυρώσει το προϊσχύον καθεστώς, δίνοντας προβάδισμα σε όλους 
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αυτούς  τους  σταθμούς  που  μέχρι  τώρα εξασφάλιζαν  τις  αμφιβόλου νομιμότητας  βεβαιώσεις  νομίμου  λειτουργίας  -από μόνο το 

συμπτωματικό γεγονός της παράνομης λειτουργίας τους σε μία δεδομένη χρονική στιγμή-. Όσον αφορά το κριτήριο της συγχώνευσης, 

αυτό ευνοεί ξεκάθαρα την οικονομική συγκέντρωση και τη μείωση του αριθμού των σταθμών,  ιδιαίτερα στην περιφέρεια, κάτι όχι 

απαραιτήτως αρνητικό, αν οδηγήσει σε εξυγίανση της αγοράς. Η μείωση των υφιστάμενων σταθμών γίνεται ακόμα πιο ορατή, αν το 

κριτήριο της συγχώνευσης συνδυαστεί και με άλλες διατάξεις, όπως η κατάργηση των τηλεοπτικών σταθμών τοπικής εμβέλειας, η 

επιβολή οικονομικού ανταλλάγματος, η ύπαρξη ενός minimum απασχολούμενου προσωπικού και η καταβολή minimum κεφαλαίου.

Β. Η διάκριση που κάνει ο νομοθέτης σε ενημερωτικά μέσα γενικού και θεματικού περιεχομένου και ο ορισμός που δίνει στις 

παραπάνω έννοιες θέτουν εν αμφιβόλω τα κίνητρά του. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 παρ. 5 του νόμου ορίζονται ως θεματικού 

περιεχομένου  «τα  ενημερωτικά  μέσα  των  οποίων  το  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  ειδικό  προσανατολισμό  σε  μία  συγκεκριμένη 

κατηγορία  ενημέρωσης,  όπως  οικονομικού,  πολιτικού  και  θρησκευτικού  περιεχομένου».  Εισάγεται,  λοιπόν,  η  έννοια  της 

«θρησκευτικής ενημέρωσης», η οποία εξισώνεται με την οικονομική και πολιτική ενημέρωση, με απώτερο σκοπό να διευκολυνθεί η 

Εκκλησία στην ίδρυση σταθμού εθνικής εμβέλειας. Η ένταξη του σταθμού στην κατηγορία «θεματικού περιεχομένου» παρέχει δύο 

βασικά πλεονεκτήματα: από τη μία ο σταθμός θα αποφύγει κατά την αδειοδοτική διαδικασία τον οξύ ανταγωνισμό μεταξύ των 

καναλιών γενικού περιεχομένου, από την άλλη θα επιβαρύνεται με πολύ μικρότερο οικονομικό αντάλλαγμα, 200.000 ευρώ έναντι 

1.000.000 ευρώ των καναλιών γενικού περιεχομένου.     

Γ. Τελευταία θα πρέπει να σχολιαστεί η διαφαινόμενη υποβάθμιση του ρυθμιστικού ρόλου του Ε.Σ.Ρ. Η ανεξάρτητη αρχή, που 

κατά τεκμήριο έχει την άμεση γνώση της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και είναι η κατεξοχήν αρμόδια να την ελέγξει, απέχει από τη 

ρύθμιση βασικών ζητημάτων, τα οποία είτε παραπέμπονται σε υπό έκδοση υπουργικές αποφάσεις –συνεπώς πολιτικοποιούνται-, είτε 

- 68 -



ανατίθενται  στην  αρμοδιότητα  άλλων  οργάνων,  είτε  εξαντλούνται  από  εξαιρετικά  λεπτομερείς  νομοθετικές  διατάξεις.  Έτσι,  οι 

προκηρύξεις θα εκδίδονται μεν από το Ε.Σ.Ρ., αλλά ο αριθμός, η εμβέλεια και το είδος των προκηρυχθέντων αδειών θα καθορίζονται 

από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. Αμέτοχο θα είναι το Ε.Σ.Ρ. και κατά τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος 

των ραδιοφωνικών και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και κατά τον καθορισμό των Χαρτών Συχνοτήτων και των 

Πάρκων Κεραιών, για τα οποία ο νόμος παραπέμπει σε κοινή υπουργική απόφαση –στις δύο τελευταίες περιπτώσεις με τη σύμπραξη 

της Ε.Ε.Τ.Τ. στην οποία ανατίθενται πλέον και τα περισσότερα τεχνικά θέματα-. Ωστόσο, η απώλεια του ελέγχου των τεχνικών 

πτυχών της λειτουργίας των μέσων, αφενός υπονομεύει τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 που αναθέτει στο Ε.Σ.Ρ. τη 

ρύθμιση της ραδιοτηλεόρασης συνολικά κι όχι μερικώς, αφετέρου δυσκολεύει το Ε.Σ.Ρ. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων στους τομείς 

της διαφάνειας και της νομιμότητας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα τεχνικά θέματα133. 

Εξάλλου, η απουσία του Συμβουλίου γίνεται αισθητή και σε άλλες διαδικασίες πέραν των αδειοδοτικών. Για παράδειγμα, από 

τα καθήκοντα του Ε.Σ.Ρ. εκφεύγουν και αυτοί οι έλεγχοι των μετρήσεων τηλεθέασης, η διενέργεια των οποίων αποφασίζεται από τον 

Υπουργό  Τύπου  και  ΜΜΕ  και  τα  αποτελέσματά  τους  υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  (άρθρο  4).  Η  τελευταία 

αναλαμβάνει και τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων συγκέντρωσης, όπως θα εξεταστεί στα επόμενα. Εκτός αυτού, ο νέος νόμος 

ακολουθεί τα πρότυπα του παρελθόντος ρυθμίζοντας με κάθε λεπτομέρεια και σε βαθμό εξαντλητικό κρίσιμα ζητήματα όπως οι 

προϋποθέσεις  και  τα  κριτήρια  αδειοδότησης  των  σταθμών.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  αφαιρεί  από  το  Ε.Σ.Ρ.  τη  δυνατότητα  να 

παρεμβαίνει  και  να  προσαρμόζει  τις  διαδικασίες  στις  διαρκώς  μεταβαλλόμενες  συνθήκες  της  αγοράς.  Το  Συμβούλιο,  συνεπώς, 

περιχαρακώνεται  σε  ένα  ρόλο  «διοικητικής  υπηρεσίας»,  με  αντικείμενο  τη  γραφειοκρατική  διεκπεραίωση  της  έκδοσης  αδειών, 

αντίθετα προς τις σύγχρονες τάσεις των ευρωπαϊκών νομοθεσιών που θέλουν τις ανεξάρτητες αρχές με αυξημένες εξουσίες. 

2. Ο έλεγχος της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων

133 Βλ. Οικονόμου, Α. (2006), ό.π. σελ. 53.
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2.1 Εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας

Η ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων, η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 14 

παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου134, περιλαμβάνει την 

ελευθερία διαμόρφωσης του προγράμματος και των επί μέρους εκπομπών. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να 

διαμορφώνουν τη δομή και το περιεχόμενο του ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος τους, αλλά ταυτόχρονα και την υποχρέωση σεβασμού 

της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο ασκούμενος μέσω του Ε.Σ.Ρ. άμεσος 

έλεγχος  του  κράτους  στη  ραδιοτηλεοπτική  αγορά  υπηρετεί  τρεις  σκοπούς:  α)  την  αντικειμενική  και  με  ίσους  όρους  μετάδοση 

πληροφοριών, ειδήσεων και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, β) την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, η 

οποία επιβάλλεται από την κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεόρασης και την πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας και γ) το σεβασμό 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προστασία της παιδικής ηλικίας και ης νεότητας. Οι σκοποί της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 2 

συνιστούν ταυτόχρονα και κριτήρια για το δικαστικό έλεγχο της αιτιολογίας των πράξεων του Ε.Σ.Ρ.135 

Το άρθρο 15 παρ. 2 Συντ. επιτάσσει καταρχήν την ύπαρξη ενός ελάχιστου περιεχομένου του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, 

το οποίο να καλύπτει τους τομείς της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, επιβάλλει δηλ. την αρχή του πλουραλισμού ή της πολυμέρειας 
134 Άρθρο 14 παρ 1 Συντ.: «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του 
Κράτους».
 Άρθρο 10 ΕΣΔΑ: «1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information 
and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, 
television or cinema enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder  
or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in 
confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary».
135 Βλ. Βενιζέλου, Ε. (2002), Το Αναθεωρητικό Κεκτημένο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 16.
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ή πολυφωνίας136. Ο πλουραλισμός αναλύεται περαιτέρω σε εξωτερικό πλουραλισμό, ο οποίος ικανοποιείται με τη λειτουργία πολλών 

ραδιοτηλεοπτικών   επιχειρήσεων  (καταρχήν  με  την  κάμψη  του  κρατικού  μονοπωλίου  και  τη  θεσμοθέτηση  της  ιδιωτικής 

ραδιοτηλεόρασης) και σε εσωτερικό πλουραλισμό, ο οποίος επιτάσσει «την αποχή του σταθμού από τη μονόπλευρη και επίμονη 

προπαγάνδιση συγκεκριμένων απόψεων, τη μη απόκρυψη γεγονότων γενικότερου ενδιαφέροντος, την παροχή δημόσιου βήματος σε 

όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τις κοινωνικές οργανώσεις, τα καλλιτεχνικά ρεύματα»137. 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την αρχή του πλουραλισμού είναι η αρχή της ποιότητας. Γεννάται όμως το ερώτημα, ποια είναι 

ακριβώς τα κριτήρια που προσδιορίζουν τη συνταγματικά επιβαλλόμενη ποιοτική στάθμη των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων; Από 

τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης και της επιστήμης των μέσων θα λέγαμε ότι αυτή αναλύεται σε πέντε κανονιστικές διαστάσεις: την 

ποικιλία, την κοινωνική σημασία των πληροφοριών, τον επαγγελματισμό, την αποδοχή του προγράμματος από το κοινό και την 

τήρηση  των  νόμων138.  Τα  παραπάνω  όμως  αποτελούν  θεωρητικά  κατασκευάσματα  που  δύσκολα  περιγράφονται  και  ακόμα  πιο 

δύσκολα εφαρμόζονται -και το ίδιο το κριτήριο της νομιμότητας δυσχερώς οριοθετείται, όπως θα δούμε παρακάτω. Από την άλλη, μία 

δυαδική ανάλυση της έννοιας της ποιότητας θα μπορούσε να κάνει διάκριση ανάμεσα στην τεχνική αρτιότητα και στο ιδεολογικό 

περιεχόμενο του προγράμματος, δηλ. το μήνυμα του προγράμματος. Κι ενώ η τεχνική αρτιότητα μπορεί να υπαχθεί σε αντικειμενικά 

κριτήρια και συνακόλουθα να κριθεί νομικά, αμφισβητείται αν αυτό μπορεί να ισχύσει και για το περιεχόμενο139. 
136 Βλ. Τσίγκου, Χ. (2007), Η λειτουργία του ποιοτικού κριτηρίου στον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ΔίΜΕΕ 1/2007, σελ. 48 επ.
137 Βλ. Δεληγιάννη, Ε. (2004), Ηθική των ΜΜΕ, Δημοσιογραφική Δεοντολογία, εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 28 επ.
Κατά τον Π. Δαγτόγλου η συνταγματικά επιβαλλόμενη ουδετερότητα της ραδιοτηλεόρασης είναι νοητή υπό τρεις μορφές: ως πλήρης αποχή, ως αμεροληψία και 
ως συμψηφιστική ουδετερότητα ή ουδετερότητα δια της πολυφωνίας, με την τελευταία να επιδιώκεται περισσότερο στην πράξη. 
Βλ. Δαγτόγλου, Π (2005), Ατομικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 718 επ.
138 Βλ. Ζέρης, Π. (2003),  Η διασφάλιση της «ποιότητας» του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος. Ρυθμιστικές δυνατότητες και προοπτικές, Ελληνική Επιθεώρηση 
Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 22, Δεκέμβριος 2003, σελ. 62 επ.
Η Π. Ζέρη δίνει ιδιαιτέρως έμφαση σε δύο αισθητικές αξίες του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, στη μιντιακή αυθεντικότητα και στην ενσωμάτωση γνωστικών 
στοιχείων στα ψυχαγωγικά προγράμματα.  Ειδικότερα,  ως  προς  την  αυθεντικότητα,  επισημαίνει  ότι  αυτή «έχει  σχέση με  την αποδυνάμωση της  διαρκούς 
αναπαραγωγής στερεοτύπων και κλισέ που έχουν εισβάλει σε όλες τις επαγγελματικές εικόνες και τους ρόλους λόγω της διαφήμισης».
139 Σπυρόπουλου, Φ. & Τσακυράκη, Σ. (2007), Ποιοτική στάθμη εκπομπών και άλλοι τινές περιορισμοί της τηλεόρασης (γνμδ.), ΔίΜΕΕ 2/2007, σελ. 178.
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Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ποιότητα αποτελεί μία αόριστη, αξιολογική έννοια140, η ερμηνεία της οποίας 

δεν θα πρέπει  να στηρίζεται σε παγιωμένες αρχές,  γιατί  τότε κινδυνεύει  να αποκτήσει ένα περιεχόμενο παρωχημένο και «εκτός 

πραγματικότητας». Αντιθέτως, η ερμηνεία της ποιότητας αποτελεί μία δυναμική διαδικασία και θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με 

το  πνεύμα  της  εποχής,  το  «zeitgeist»,  δηλ.  τις  εκάστοτε  επικρατούσες  κοινωνικές  και  πολιτισμικές  αξίες141.  Και  σ’  αυτή  την 

περίπτωση όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί ένας αντικειμενικός ορισμός, χωρίς να υπεισέλθει το στοιχείο της υποκειμενικής 

αισθητικής142 και –ακόμα πιο επικίνδυνο- της υποκειμενικής ηθικής. Ο παραπάνω κίνδυνος πάντα θα ελλοχεύει ακόμα και στη μάλλον 

ουτοπική περίπτωση που το Συμβούλιο θα αποκτούσε την πολυπόθητη αρτιότητα σε τεχνικά μέσα και σε ανθρώπινο δυναμικό, ακόμα 

κι αν στελεχωνόταν από πολυάριθμους επιστήμονες που να καλύπτουν όλους τους δυνατούς τομείς ενδιαφέροντος, από νομικούς, 

δημοσιογράφους, φιλολόγους, οικονομολόγους, μέχρι και ανθρωπολόγους, παιδοψυχολόγους, επικοινωνιολόγους, λαογράφους κλπ. 

Παρά  τις  παραπάνω παραδοχές,  η  συνταγματική επιταγή  της  ποιότητας  «δεν  είναι  χωρίς  νομικό  περιεχόμενο,  αν  θεωρηθεί  ότι 

διασφαλίζει ένα minimum»143.

Ο  συντακτικός  νομοθέτης  εξειδικεύει  την  έννοια  της  ποιότητας  εισάγοντας  τα  κριτήρια  της  κοινωνικής  αποστολής  της 

ραδιοτηλεόρασης και της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, ωστόσο οι παραπάνω όροι αποτελούν επίσης έννοιες αξιολογικές που 

χρήζουν ερμηνείας. Μία περαιτέρω εξειδίκευση δίνεται από τις διατάξεις της κοινής νομοθεσίας και των Κωδίκων Δεοντολογίας144. 
140 Βλ. Κικής, Γ. (2003), Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων υπό το πρίσμα και της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001, Εκδόσεις Σάκκουλα , σελ.75.
141 Λ.χ. όταν κατά τη δεκαετία του 70’ η ταινία “Jesus Christ, Superstar”, μεγάλη διεθνής επιτυχία, ερχόταν στη χώρα μας αντιμέτωπη με τη λογοκρισία (αρχικά 
το καθεστώς των συνταγματαρχών απαγόρευσε την προβολή της, κατόπιν η Εκκλησία της Ελλάδος τη θεατρική διασκευή της), λίγοι θα φαντάζονταν ότι τις 
επόμενες δεκαετίες θα ακολουθούσε η καθολική αποδοχή και η επανειλημμένη προβολή της από την κρατική τηλεόραση.
142 Κατά  τον  Γ.  Κουμάντο,  όμως,  η  επίκληση  της  σχετικότητας  των  αισθητικών  κριτηρίων  είναι  ένα  ψεύτικο  δίλημμα,  καθώς  «πέρα  από  την  αληθινή 
σχετικότητα, πέρα από τις προτιμήσεις, τις σχολές και τους συρμούς, η παρουσία ή η απουσία του πνεύματος κατά κανόνα διαπιστώνεται χωρίς ανυπέρβλητες 
δυσκολίες».
Βλ. Κουμάντου, Γ. (1975), Ελευθερία και ποιότητα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Το Σύνταγμα 1975, σελ. 163.
143 Βλ. Δαγτόγλου, Π (2005), ό.π. σελ. 677.
144 Ο ν.2328/1995 εμπεριέχει διατάξεις σχετικές με τις αρχές εκπομπών και διαφημίσεων, το δικαίωμα απάντησης, την προστασία της προσωπικότητας, του 
ιδιωτικού βίου, της παιδικής ηλικίας και  την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας (άρθρο 3). 
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Οι τελευταίοι εμπεριέχουν κανόνες σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την απαγόρευση διακρίσεων εις βάρος 

μειονοτήτων,  την  προστασία  των  ανηλίκων,  την  προστασία  της  προσωπικότητας  και  του  ιδιωτικού  βίου,  την  προστασία  των 

κατηγορουμένων, την παρουσίαση των ειδήσεων, την πολυφωνία, την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, τη διαφήμιση, τη χορηγία, 

την τηλεπώληση κ.α. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω,  η ποιότητα μπορεί  να προσδιοριστεί  εννοιολογικά μόνο κατά τρόπο εξειδικευμένο και 

αρνητικό. Δηλαδή, ενώ είναι αδύνατο να διατυπωθεί ένα γενικός ορισμός του «τι είναι» ποιότητα, μπορεί να αποφανθεί κανείς, εν 

προκειμένω το Ε.Σ.Ρ., σχετικά με το τι «δεν είναι» ποιότητα στην κατά περίπτωση διατύπωση του δικανικού του συλλογισμού145.

2.2 Νομολογιακά παραδείγματα

Η λειτουργία του ποιοτικού κριτηρίου, όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι να θέτει τα ακραία όρια μέσα στα οποία επιτρέπεται 

στους  σταθμούς  να  ασκούν  το  δικαίωμα  τους  στην  ελεύθερη  διαμόρφωση  του  προγράμματος,  τα  οποία  όρια  τίθενται 

περιπτωσιολογικά, μέσα από τη νομολογία του Ε.Σ.Ρ. Γι’ αυτό, θα ακολουθήσει μία παρουσίαση χαρακτηριστικών υποθέσεων που 

χειρίστηκε το Ε.Σ.Ρ., κατά την πρόσφατη θητεία του, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν από το κοινό, από 

τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις και από το αρμόδιο για τον δικαστικό του έλεγχο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Π.Δ.100/2000,  το  οποίο  ενσωματώνει  την  κοινοτική  νομοθεσία,  εμπεριέχει  διατάξεις  για  τη  μετάδοση  τηλεοπτικών  διαφημίσεων  και  προγραμμάτων 
τηλεπώλησης, για τη χορηγία, για την προστασία των ανηλίκων και τη σήμανση των εκπομπών και για το δικαίωμα επανόρθωσης.   
Ο νέος κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών κυρώθηκε με το Π.Δ.77/2003, ενώ αναμένεται η έκδοση 
των δύο νέων κωδίκων δεοντολογίας για τα ψυχαγωγικά προγράμματα και τη διαφήμιση, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους ισχύοντες Κανονισμούς υπ’ αριθ. 
2/1991 και 3/1991 του Ε.Σ.Ρ. Το νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνουν ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ και οι Κώδικες Αυτοδέσμευσης των σταθμών, όπως 
προβλέπονται από το ν.2863/2000.
145 Βλ. Τσίγκου, Χ. (2007), ό.π. σελ. 50.
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, καταρχήν, η περίπτωση της εκπομπής «Φύλλο και Φτερό» του τηλεοπτικού σταθμού ALTER. Το 

Ε.Σ.Ρ.  διαπιστώνοντας  σε  δύο  διαδοχικές  εκπομπές  περιεχόμενο  βλαπτικό  για  την  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων,  λόγω  της 

θεματολογίας και λόγω της χρήσης χυδαίων εκφράσεων, θεώρησε ενδεδειγμένη τη μετάθεση της εκπομπής στη βραδινή ζώνη, σε ώρα 

κατά την οποία δεν παρακολουθούν τηλεόραση οι ανήλικοι. Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 60/8.10.2002 επέβαλλε στο σταθμό τη 

σύσταση για μετάθεση της εκπομπής από τις 14:00 στις 23:00, εντός προθεσμίας 10 ημερών, και την ηθική κύρωση της δίλεπτης 

μετάδοσης περίληψης της απόφασης για 5 ημέρες.  Εν συνεχεία ο σταθμός, προκειμένου να αποφύγει τη χρονική μεταφορά της 

εκπομπής,  προσέφυγε  ανεπιτυχώς  στην  Επιτροπή  Αναστολών  του  Συμβουλίου  της   Επικρατείας,  με  το  αίτημα  της  αναστολής 

εκτέλεσης της κυρωτικής απόφασης.

Παρά την απόρριψη της αίτησης αναστολής, ο σταθμός συνέχισε να προβάλλει την εκπομπή κατά τη μεσημεριανή ζώνη, όταν 

μάλιστα κλήθηκε από το Ε.Σ.Ρ. για παροχή εξηγήσεων, κατέφυγε στο τέχνασμα της μετονομασίας της εκπομπής από «Φύλλο και 

φτερό» σε «Με το γάντι». Η τακτική αυτή, προσφιλής και σ’ άλλα κανάλια, δε γλίτωσε το κανάλι από τα χειρότερα. Το Συμβούλιο με 

νέα απόφαση, την υπ’ αριθμ. 212/1.4.2003,  έκρινε ότι το κανάλι μη συμμορφούμενο στη σύστασή του εξακολουθεί να προβάλλει 

κατά την ίδια ώρα, την ίδια εκπομπή, με την ίδια θεματολογία, με την ίδια παρουσιάστρια και το ίδιο ύφος, αντικαθιστώντας απλά τον 

τίτλο, προς καταστρατήγηση της αρχικής απόφασης υπ’ αριθμ.  60/8.10.2002. Γι’ αυτό το λόγο επέβαλλε στο σταθμό πρόστιμο 

500.000 ευρώ και την προσωρινή αναστολή μετάδοσης της εκπομπής για ένα μήνα.

Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας «έφερε τα πράγματα άνω κάτω» όταν κατά την εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως του 

σταθμού κατά των παραπάνω δύο αποφάσεων υπ’ αριθμ. 60/8.10.2002 και 212/1.4.2003 έκρινε εν ολίγοις ότι το Ε.Σ.Ρ. δεν έχει τη 

δικαιοδοσία χρονικής μετάθεσης εκπομπών, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό. Κατά το ΣτΕ η έννοια της 

επιβληθείσας  σύστασης δεν είναι ότι ο σταθμός υποχρεούται να μεταθέσει την εκπομπή «Φύλλο και φτερό» στη βραδινή ζώνη. Η 
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έννοια της σύστασης είναι ότι ο σταθμός οφείλει να συμμορφωθεί «με τις διατάξεις της νομοθεσίας που απαγορεύουν την μετάδοση 

τηλεοπτικών προγραμμάτων,  τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά,  μεταξύ άλλων,  την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων»,  δηλ. 

οφείλει να μη μεταδώσει ξανά εκπομπή με ανάλογο βλαπτικό περιεχόμενο σε ώρα που παρακολουθούν τηλεόραση οι ανήλικοι. Όταν 

το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε το πρόστιμο των 500.000 ευρώ, αρκέστηκε στη διαπίστωση ότι ο σταθμός εξακολουθεί να μεταδίδει κατά την ίδια 

μεσημβρινή ώρα, την ίδια εκπομπή, με διαφορετικό τίτλο, χωρίς να εξετάσει το περιεχόμενο των μεταγενέστερων εκπομπών. Εφόσον 

λοιπόν,  δεν  διαπιστώθηκε  από  το  Ε.Σ.Ρ.  η  εκ  νέου  μετάδοση  περιεχομένου  βλαπτικού  για  την  ηθική,  πνευματική  ή  σωματική 

ανάπτυξη των ανηλίκων,  σε  συγκεκριμένες εκπομπές  και  για συγκεκριμένους  λόγους,  η  αιτιολογία της υπ’  αριθμ.  212/1.4.2003 

κρίθηκε μη νόμιμη και, κατά συνέπεια, η απόφαση ακυρώθηκε. 
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 Αντικείμενο έντονου σχολιασμού στάθηκε η απόφαση υπ’ αριθμ. 371/11.11.2003, με την οποία το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε πρόστιμο 

ύψους 100.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA για τη σειρά «Κλείσε τα μάτια», με αφορμή τη μετάδοση σκηνής ενός φιλιού 

μεταξύ δύο ανδρών και κάποιων βωμολοχιών. Η είδηση μάλιστα μεταδόθηκε μέσω του πρακτορείου  Associated Press διεθνώς και 

αναπαράχθηκε από ξένα ΜΜΕ όπως οι  New York Times και το  BBC146, ενώ με το θέμα ασχολήθηκε και το Ευρωκοινοβούλιο147. 

Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας η κύρωση αυτή εντάσσονταν σε μία γενικότερη τακτική 

επιβολής εξοντωτικών προστίμων «αποκλειστικά και  μόνον  εις  βάρος  της  ιδιωτικής 

τηλεόρασης, με μία λογική και επιχειρηματολογία που  παραπέμπει  σε  έναν  ακραίο 

υποκειμενισμό περί  θεμάτων αισθητικής,  ηθικής και ποιότητας». Στον αντίλογο, το Συμβούλιο 

που  έκρινε,  με  βάση  το  αιτιολογικό  της απόφασης,  την  όλη  εκπομπή  «ικανή  να 

εξοικειώσει την παιδική ηλικία και την νεότητα με  τη  χυδαιότητα  και  εντεύθεν  να  επιφέρει 

βλάβη»,  έσπευσε  να διευκρινίσει  ότι  η  επίμαχη σκηνή  «σε  καμία  περίπτωση  δε  βάρυνε 

μεμονωμένα,  αλλά  αφορούσε  το  σύνολο  του προγράμματος»148.  Δεδομένου  όμως  ότι  η 

επίμαχη εκπομπή μεταδόθηκε μετά τις 22.45’, σε ώρα  που  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα 

146 Βλ. BBC NEWS: “Greek TV fined over male kissing”, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/entertainment/3265341.stm, published 12.11.2003.
Στο άρθρο γίνεται αναφορά και σε παρόμοια σκηνή από τη δημοφιλή βρετανική σειρά «Coronation Street» η οποία προβλήθηκε από τη βρετανική τηλεόραση 
κατά  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα.  Η  Independent Television Commission,  ωστόσο,  επέλεξε  να  αγνοήσει  τις  21  επιστολές  διαμαρτυρίας  που  έλαβε  από 
ενοχλημένους τηλεθεατές.  
147 Ο Ιταλός ευρωβουλευτής του κόμματος των Ριζοσπαστών Μάρκο Καπάτο υπέβαλε στο Ευρωκοινοβούλιο σχετική ερώτηση, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την 
απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και αντίθετη τόσο με το άρθρο 6 της Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
148 Βλ. το από 18.11.2003 Δελτίο Τύπου του Ε.Σ.Ρ.
Ενώ σύμφωνα με προηγηθείσα δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου «υπήρξαν απαράδεκτοι και ακραίοι διάλογοι, που προετοίμασαν μια ατμόσφαιρα χυδαία 
και οδήγησαν σε μια εκδήλωση που μπορεί να συμβαίνει στην κοινωνία αλλά δεν είναι συνήθης».
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νομοθεσία μεταδίδονται εκπομπές ακατάλληλες για ανηλίκους κάτω των 15 ετών149, γεννάται το ερώτημα ποιος έχει πραγματικά την 

ευθύνη για το τι παρακολουθεί ένας ανήλικος τη συγκεκριμένη ώρα, αν όχι οι γονείς του.  

Η συνέχεια της υπόθεσης δόθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την αίτηση ακυρώσεως του σταθμού κατά της κυρωτικής 

απόφασης. Το δικαστήριο με την απόφασή του υπ’ αριθμ. 3490/2006 δικαίωσε το κανάλι και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, 

λόγω παράνομης αιτιολογίας, κρίνοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, οι οποίες ισχύουν και στη 

ραδιοφωνία και τηλεόραση, δεν περιορίζονται παρά μόνο από τις συνταγματικές επιταγές σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (με 

την απαγόρευση σκηνών απαξιωτικών για ανθρώπινες υπάρξεις) και προστασίας της νεότητας (με τη σήμανση ορισμένων εκπομπών 

ως ακατάλληλων και τη μετάδοσή τους σε ορισμένες ώρες). Το ΣτΕ υπογράμμισε ότι αυτή καθεαυτή η παρουσίαση της σκηνής, χωρίς 

να  συνοδεύεται  από  σκηνές  πορνογραφικού  περιεχομένου  ή  βωμολοχίες,  δεν  είναι  αντίθετη  στους  κανόνες  δεοντολογίας  της 

ισχύουσας νομοθεσίας, ούτε στους κανόνες για την προστασία της παιδικής ηλικίας και «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 

ότι προσδίδει στην επίμαχη τηλεοπτική ταινία την, απαγορευμένη από το Σύνταγμα, χαμηλή και υποβαθμισμένη ποιοτική στάθμη, 

149 Όπως προαναφέρθηκε, η υποχρέωση κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων με βάση το βαθμό επικινδυνότητάς τους για τους ανηλίκους εισήχθη στην 
ελληνική  νομοθεσία  με  το  Π.Δ.  100/2000,  ενώ  με  την  Υπουργική  Απόφαση  υπ’  αριθ.  6138/Ε/17.3.2000  «Κατάταξη  και  σήμανση  των  τηλεοπτικών 
προγραμμάτων» καθορίσθηκαν οι κατηγορίες των προγραμμάτων, τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία και οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσής τους, 
οι οποίες έχουν ως εξής:

1. «Κατάλληλο για όλους» 
2. «Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συναίνεση», επιτρέπεται η μετάδοσή του οποιαδήποτε ώρα, όπως και στη 1η κατηγορία, αρκεί να απέχει 30’ από τη 

ζώνη παιδικού προγράμματος. 
3. «Κατάλληλο,  απαραίτητη  η  γονική  συναίνεση»,  επιτρέπεται  η  μετάδοσή  του  κατά  τις  ώρες  21:00-6:00  (22:00  για  Παρασκευή-Σάββατο  και 

προηγούμενη αργιών)
4. «Κατάλληλο  για  ανηλίκους  άνω  των  15  ετών»,  επιτρέπεται  η  μετάδοσή  του  κατά  τις  ώρες  22:30-6:00  (23:00  για  Παρασκευή-Σάββατο  και 

προηγούμενη αργιών)
5. «Κατάλληλο μόνο για ενηλίκους», επιτρέπεται η μετάδοσή του κατά τις ώρες 00:30-6:00.

Η  νομοθεσία  δε  διευκρινίζει  περαιτέρω  σε  ποιες  ηλικίες  απευθύνονται  η  2η και  η  3η κατηγορία,  ποια  είναι  τα  στοιχεία  που  επιδρούν  δυσμενώς  στην 
προσωπικότητα των ανηλίκων και σε ποια ένταση για κάθε κατηγορία, ενώ το έργο της κατάταξης των προγραμμάτων ανατίθεται σε «εσωτερικές επιτροπές» 
που συγκροτούν οι ίδιοι οι σταθμοί. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα που στηρίζεται κυρίως στην αυτορρύθμιση.
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που την καθιστά επίμεμπτη». Το ΣτΕ προχώρησε ακόμη παραπέρα υπογραμμίζοντας ότι η επίμαχη σκηνή αναπαριστά μία υπαρκτή 

κοινωνική πραγματικότητα «η οποία σχετίζεται με μία κοινωνική ομάδα μεταξύ των πολλών, οι οποίες συνθέτουν μία ανοικτή και 

σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, οι ερωτικές επιλογές της οποίας, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από τη συνταγματική τάξη της 

χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 (σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 

(προστασία της προσωπικής ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως σεβαστές 

και μπορούν να εκφράζονται στα έργα τέχνης, όπως εξάλλου οι ερωτικές επιλογές και ευαισθησίες και των υπολοίπων ομάδων του 

πληθυσμού της  χώρας».150 Για το λόγο,  λοιπόν,  ότι  η  συγκεκριμένη  σκηνή συνεκτιμήθηκε  από το Ε.Σ.Ρ.  προκειμένου αυτό να 

επιβάλλει την κύρωση του προστίμου, η υπ’ αριθ. 371/11.11.2003 απόφαση θεωρήθηκε πλημμελώς αιτιολογημένη. 

Το ΣτΕ ανέπεμψε στη συνέχεια την υπόθεση στο Ε.Σ.Ρ., ώστε αυτό να κρίνει αν θα πρέπει να επιβληθεί διοικητική κύρωση 

αναφορικά με τα υπόλοιπα τμήματα της εκπομπής, πλην της επίμαχης σκηνής του φιλιού. Το Συμβούλιο, αν και υποχρεωμένο πλέον 

να ανασκευάσει την αρχική του απόφαση, ενέμεινε παραταύτα  στο πρόστιμο των 100.000 ευρώ, κρίνοντας ότι αυτό δικαιολογείται 

από τους διαλόγους της σειράς.

 Η προβολή μίας μόνο εκπομπής ήταν αρκετή για να προκαλέσει  την  επέμβαση του Συμβουλίου στην περίπτωση  του 

τηλεοπτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας «Η δική σου ευκαιρία» του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA. Στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι 

δύο άνεργοι υποψήφιοι διαγωνίζονταν για μία θέση εργασίας, παρουσία του μελλοντικού τους εργοδότη, ο οποίος κατ’ αυτόν τον 

τρόπο διαφημιζόταν έμμεσα από το κανάλι. Με το πρόσχημα της εύρεσης εργασίας η παρουσιάστρια, εκπομπές της οποίας είχαν 

150 Σύμφωνα  με  αντίθετη  άποψη,  ως  κριτήριο  συμβατότητας  των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών με  τη  συνταγματική  επιταγή της  ποιότητας  θα  πρέπει  να 
θεωρηθούν οι θεσμοί και το κοινωνικό μοντέλο που το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει. Το Σύνταγμα, λοιπόν, με το άρθρο 21 παρ. 1 «Η οικογένεια, ως θεμέλιο 
της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους»,  προβάλλει ως αξία 
και ως κοινωνικό μοντέλο τη λεγόμενη «πυρηνική οικογένεια».
Βλ. Σαμαρτζή, Κ. (2007), Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 3490/2006 απόφαση του ΣτΕ, Νομικό Βήμα 55/2007, σελ. 1681-1683.
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απασχολήσει  και  στο  παρελθόν  το  Συμβούλιο151,  έκανε  στους  διαγωνιζόμενους  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  την  προσωπική  και 

οικογενειακή τους ζωή και ουδόλως σχετίζονταν με την ικανότητα τους για ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης.

 Πριν καν προβληθεί η πρώτη εκπομπή, το Συμβούλιο είχε δεχτεί, μεταξύ άλλων, και την καταγγελία της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία 

τόνιζε  ότι  «η  εργασία είναι  αγαθό και  όχι  είδος  πρόσφορο γι΄  αυτού του είδους  τον τηλεοπτικό κανιβαλισμό».  Επιδεικνύοντας 

αυξημένα  αντανακλαστικά,  το  Ε.Σ.Ρ.  αποφάσισε  ομόφωνα  με  την  απόφαση  υπ’  αριθμ.  317/2.11.2004  την  οριστική  διακοπή 

μετάδοσης  της  εκπομπής,  για  υποβάθμιση  της  ποιότητας  προγράμματος  και  προσβολή  του  προστατευόμενου  από  το  Κράτος 

δικαιώματος στην εργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 22 παρ. 1152 του Συντάγματος. Επιπλέον κρίθηκε ότι η εκπομπή 

προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα και  την αξιοπρέπεια των διαγωνιζομένων153 εξαναγκάζοντάς τους «να αναφέρονται σε 

προσωπικά τους δεδομένα και να ανταγωνίζονται σε ευτελισμό για να επιτύχουν την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας», ενώ 

παράλληλα παρέχει στον εργοδότη συγκεκαλυμμένη διαφήμιση154. 

 Η εσχάτη των ποινών, η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού για λόγους περιεχομένου, 

επιβλήθηκε με μία πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα απόφαση που επικρίθηκε εντονότατα από επίσημους και μη φορείς. Το 

Ε.Σ.Ρ. με την υπ’ αριθ. 435/1.11.2005 απόφασή του τιμώρησε τον BEST RADIO με «λουκέτο» για τη μετάδοση σε ώρες παιδικής και 

151 Η εκπομπή της «Κεντρί» στον τηλεοπτικό σταθμό ANTENNA προκάλεσε τη δημόσια κατακραυγή, όταν στα πλαίσια της οποίας ένας πατέρας κατηγορήθηκε 
για βιασμό της ανήλικης κόρης του και, προκειμένου να αποφύγει τη δημόσια διαπόμπευση, οδηγήθηκε στην αυτοκτονία. Το Ε.Σ.Ρ. με την απόφασή του υπ’ 
αριθ. 79/4/10.7.97, είχε επιβάλλει τότε στο σταθμό πρόστιμο ύψους 100 εκ. δραχμών.
152 «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την 
ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού» , άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος.
153 Βλ. άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 1 ν.2328/1995 για την υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας των εμφανιζομένων στις εκπομπές και άρθρο 6 παρ. 2 του 
Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ για την υποχρέωση σεβασμού της αξιοπρέπειας των συμμετεχόντων σε διαγωνιστικές εκπομπές.
154 Κατά  το  άρθρο  2  στοιχ.  δ’  Π.Δ.100/200  συγκεκαλυμμένη  διαφήμιση  είναι  η  οπτική  παρουσίαση  σε  πρόγραμμα  της  επωνυμίας,  του  σήματος  ή  των 
δραστηριοτήτων ενός προσώπου, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το 
χαρακτήρα της παρουσίασης.
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νεανικής ακροαματικότητας φράσεων και λέξεων οι οποίες «όχι μόνο κακοποιούν την ελληνική γλώσσα αλλά και υποβαθμίζουν 

σοβαρώς την ποιότητα της εκπομπής»155. Αυτό όμως που θορύβησε περισσότερο την ανεξάρτητη αρχή ήταν το ότι τα παραπάνω 

μεταδόθηκαν σε ώρες παιδικής και νεανικής ακροαματικότητας, κατά τις οποίες οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να επιτελούν 

παιδαγωγικό έργο.  Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης «εκ του γεγονότος ότι  τα άτομα νεαρής ηλικίας έχουν τάση προς 

μιμητισμό  των  εκφράσεων  και  των  μηνυμάτων  του  ραδιοφωνικού  σταθμού,  το  Ε.Σ.Ρ.  κρίνει  ότι  πρέπει  να  εξαντλήσει  την 

αυστηρότητά του ως προς το είδος της διοικητικής κυρώσεως για να διαφυλάξει αποτελεσματικά μεταξύ άλλων και την πολιτιστική 

ανάπτυξη των νεαρών πολιτών».

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται χυδαίες εκφράσεις στα πλαίσια ραδιοφωνικής εκπομπής, τις οποίες το 

Ε.Σ.Ρ. είχε αντιμετωπίσει μέχρι τότε με μετριοπάθεια. Αν ανατρέξει κανείς στις κυρωτικές αποφάσεις που έχουν επιβληθεί  κατά την 

τελευταία πενταετία σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για υποβάθμιση προγράμματος, στη πλειοψηφία τους για χρήση βωμολοχιών, θα 

διαπιστώσει ότι οι επιβληθείσες ποινές κυμαίνονται από απλή σύσταση μέχρι και χρηματικό πρόστιμο μερικών χιλιάδων ευρώ156. Η 

κύρωση της διακοπής μετάδοσης εκπομπής, είτε προσωρινής είτε οριστικής, δεν είχε επιβληθεί ποτέ, πόσο παραπάνω η διακοπή 

λειτουργίας του σταθμού. Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι ο εν λόγω ραδιοσταθμός ουδέποτε μέχρι τότε είχε απασχολήσει  το 

Συμβούλιο, ούτε καν για να δεχτεί  μία απλή σύσταση. 

Ως αναμενόταν, η ιδιοκτήτρια του σταθμού άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση 

αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης. Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 

155 Επρόκειτο για την εκπομπή του δημοσιογράφου Γρ. Ψαριανού.
156 Βλ. αποφάσεις υπ’ αριθ.  84/2004  κατά ΣΚΑΪ υπ’ αριθ.  374/2005 κατά  ALPHA RADIO, υπ’ αριθ.  124/2007 κατά ΣΚΑΪ με τις  οποίες επιβλήθηκε η 
διοικητική κύρωση της σύστασης.
Βλ. αποφάσεις υπ’ αριθ. 408/2004 κατά ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM, υπ’ αριθ. 218/2005 κατά ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ FM, υπ’ αριθ. 352/2006 κατά ALPHA RADIO, υπ’ αριθ. 
357/2006 κατά ΣΠΟΡ FM,  για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί σε ραδιοσταθμό ανέρχεται στα 8.000 ευρώ και επιβλήθηκε επίσης στο BEST RADIO με την απόφαση υπ’ αριθ. 
464/2007, μεταγενέστερα της σχολιαζόμενης απόφασης.
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33/2006 ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής, αν και έκρινε ότι η χυδαιολογία που μεταδόθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής «υπονομεύει 

την  ποιότητα».  Η  Επιτροπή  Αναστολών  θεώρησε,  επίσης,  ότι  η  φρασεολογία  αυτή  δεν  μπορεί  να  δικαιολογηθεί  ούτε  από  το 

χαρακτήρα της εκπομπής, καθώς πρόκειται για εκπομπή δημοσιογραφική και όχι σατιρική, ωστόσο αποφάσισε να αναστείλει την 

κύρωση με την αιτιολογία ότι  η  διακοπή λειτουργίας του σταθμού θα επιφέρει  «βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε  περίπτωση 

ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, συνισταμένη στην βλάβη της φήμης του σταθμού, τον κλονισμό της εμπιστοσύνης και την 

αποξένωση του κοινού από τις εκπομπές του». 

 Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θεώρησε πως η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. παραβίαζε καταρχήν τη 

συνταγματική αρχή της αναλογικότητας157, η οποία διέπει την εφαρμογή του διοικητικού δικαίου εν γένει και της ραδιοτηλεοπτικής 

νομοθεσίας  ειδικότερα.  Σύμφωνα με  αυτή,  το επιβαλλόμενο από τη διοίκηση επαχθές μέτρο θα πρέπει  να είναι  κατάλληλο και 

αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Το μέτρο είναι κατάλληλο, όταν μπορεί με τη βοήθειά του να επιτευχθεί το 

ζητούμενο αποτέλεσμα και αναγκαίο, όταν δε θα μπορούσε να επιλεγεί άλλο, εξίσου αποτελεσματικό, αλλά λιγότερο επαχθές μέτρο. 

Η αρχή της αναλογικότητας εκφράζεται και ως αρχή της επιείκειας.158 

Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία των ΜΜΕ προβλέπει η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται 

από το Ε.Σ.Ρ. να γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση του προγράμματος, το μερίδιο αγοράς του σταθμού, 

το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την ύπαρξη τυχόν υποτροπών159. Υποτροπές, τουλάχιστον, δεν είχε 

να επιδείξει ο σταθμός. Πέραν από τη δυσμενέστερη των κυρώσεων, την οριστική διακοπή, καμία άλλη διοικητική κύρωση δεν του 

είχε επιβληθεί ποτέ. Η Επιτροπή Αναστολών συνεκτίμησε τα παραπάνω, αλλά κυρίως έλαβε υπόψη το μη επανορθώσιμο της βλάβης, 

157 Μετά την αναθεώρηση του 2001 αναγνωρίζεται πλέον ρητά στο άρθρο 25 παρ.1 εδ. γ’ του Συντάγματος.
158 Βλ. Τάχου,  Α. (1996), Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα 1996, σελ. 147 επ. και Χρυσόγονου, Κ (1998), Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 1998, σελ. 87 επ.
159 Άρθρο 4 ν.2328/1995, άρθρο 12 ν.2644/1998.
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με την οποία απειλείται ο σταθμός. Ωστόσο, για να τον αποτρέψει από τυχόν επανάληψη της παραβατικής συμπεριφοράς η Επιτροπή 

διευκρίνισε ότι το Ε.Σ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εκτέλεση της απόφασης, σε περίπτωση που μεταδοθούν και πάλι 

χυδαίες εκφράσεις, στο πλαίσιο της ίδιας ή παρεμφερούς εκπομπής. Έτσι ο πέλεκυς της οριστικής διακοπής συνέχιζε να αιωρείται160.

Η απόφαση αυτή του Ε.Σ.Ρ.,  αιφνίδια και υπέρ του δέοντος αυστηρή,  θεωρήθηκε δικαιολογημένα ότι  αγγίζει  τα όρια της 

λογοκρισίας.  Το  Συμβούλιο  επιβάλλοντας  για  πρώτη  φορά  ποινή  διακοπής  λειτουργίας  σταθμού  για  υποβαθμισμένη  ποιότητα, 

αγνόησε προδήλως τόσο την αρχή της αναλογικότητας, όσο και τη διαβάθμιση των διοικητικών κυρώσεων που έχει καθιερώσει ο 

νομοθέτης. Εφόσον το Συμβούλιο διαπίστωσε υποβάθμιση ποιότητας προγράμματος –λίγοι θα διαφωνήσουν για το αντίθετο-, είχε να 

επιλέξει ανάμεσα στη σύσταση, στην επιβολή προστίμου, στην προσωρινή ή οριστική διακοπή μετάδοσης της επίμαχης εκπομπής, 

πάντως όχι στο απροειδοποίητο κλείσιμο ολόκληρου του σταθμού. Εξάλλου, το γεγονός ότι  ο εν λόγω παρουσιαστής στράφηκε 

εναντίον  συγκεκριμένων  πολιτικών  προσώπων,  τους  οποίους  και  κατονόμασε,  μπορεί  να  «ευαισθητοποίησε»  περισσότερο  το 

Συμβούλιο,  ωστόσο  δεν  εμπίπτει  στη  δική  του  αρμοδιότητα.  Η  ενδεχόμενη  διάπραξη  εξύβρισης  ή  συκοφαντικής  δυσφήμησης 

αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη υπαγόμενη όχι στο Ε.Σ.Ρ. αλλά στη δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων.

 Ζητήματα προσβολής της αρχής της αναλογικότητας και της ελευθερίας της έκφρασης τέθηκαν επίσης με την υπ’ αριθμ. 

467/10.10.2006 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA πρόστιμο 500.000 ευρώ για το κεντρικό δελτίο 

ειδήσεων της 20.9.2006. Η κύρωση αφορούσε τους ισχυρισμούς  δημοσιογράφου περί ύπαρξης λίστας επιχειρηματιών με ονόματα 

βουλευτών -όλων των κομμάτων πλην του ΚΚΕ- οι  οποίοι  χρηματίζονται  και  επιβλήθηκε στο  κανάλι  μετά  από προσφυγή της 

κοινοβουλευτικής  ομάδας  του  Συνασπισμού.  Καταρχήν,  το  Συμβούλιο  έκρινε  ότι  ο  εν  λόγω  δημοσιογράφος  δεν  είναι  τρίτος 

παρεμβαίνων αλλά προστηθείς του σταθμού, καθώς εμφανίζεται επί μονίμου βάσεως ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
160 Υπό το βάρος της κατακραυγής η απειλή δεν υλοποιήθηκε. Το Ε.Σ.Ρ., αν και διαπίστωσε νέα παραβατική συμπεριφορά του σταθμού, επέλεξε με την υπ’ αριθ. 
464/2007 απόφαση να επιβάλλει πρόστιμο 8.000 ευρώ
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και ως εκ τούτου θεμελιώνεται ευθύνη του ιδίου του σταθμού161. Επιπλέον κρίθηκε ότι η αναφορά του δημοσιογράφου- η οποία 

στρεφόταν εναντίον όλων των βουλευτών πλην ενός κόμματος- χωρίς την επίκληση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, έγινε 

χωρίς αίσθημα ευθύνης και δημιούργησε σύγχυση στο εκλογικό σώμα, ως εκ τούτου συνιστούσε παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 

νομοθεσίας162. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση κάνει λόγο για «συλλήβδην ενοχοποίηση των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας», για 

«προσβολή της αξιοπρέπειας τους…μέσω  αόριστων, ατεκμηρίωτων και συγχρόνως βαρύτατων κατηγοριών», για «σοβαρή εκτροπή, 

η οποία θίγει την αξιοπιστία του κοινοβουλευτικού συστήματος και εντεύθεν του δημοκρατικού πολιτεύματος». Στον ισχυρισμό του 

σταθμού ότι πρόκειται περί σχολίων το Συμβούλιο αντέτεινε ότι «η αναφορά σε συγκεκριμένο περιστατικό (λίστα βουλευτών στο 

payroll επιχειρηματία) δεν αποτελεί σχόλιο, αλλά είδηση». 

Είναι  γεγονός  ότι  αόριστα  και  ατεκμηρίωτα  σχόλια  δεν  προάγουν  την  αξιοπιστία  του  δημοσιογραφικού  λειτουργήματος 

απέναντι  στο  κοινό  του,  θα  λέγαμε  ότι  δε  συνιστούν  καν  δημοσιογραφία  και  εκθέτουν το  ίδιο  το  πρόσωπο  που  τα  μεταδίδει, 

διατυπώνονται ωστόσο καθημερινά σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και στον τύπο163. Η υποχρέωση του δημοσιογράφου να ερευνά 

προκαταβολικά, με επιμέλεια και με αίσθημα ευθύνης την ακρίβεια της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει -την οποία οφείλει να 

διακρίνει  σαφώς  από  το  σχόλιο-164,  έχει  παραμεριστεί  από  μία  ειδησεογραφία  εντυπωσιασμού  και  μυθοπλασίας,  με  στόχο  τη 

161 Στον αντίποδα η ανακοίνωση της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ): «Είναι παράλογο να τιμωρείται ένας σταθμός και 
μάλιστα με τόσο εξοντωτικό πρόστιμο για σχόλια ή αόριστες πληροφορίες προσκεκλημένου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όταν ο παρουσιαστής του δελτίου και 
νόμιμος εκπρόσωπος του σταθμού, άμεσα, με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο εξέφρασε τη ρητή αποστασιοποίηση του σταθμού από το περιεχόμενο των 
σχολίων η πληροφοριών. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά προτρέπει εφεξής τους υπεύθυνους ζωντανών ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων στην 
άσκηση προληπτικής λογοκρισίας…».
162 Άρθρο  5  παρ.  1  Π.Δ.77/2003  «Η μετάδοση  των  γεγονότων  πρέπει  να  είναι  αληθής,  ακριβής  και  όσο  είναι  δυνατό  πλήρης.  Τα  γεγονότα  πρέπει  να 
παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό».
Άρθρο 8 παρ. 1 εδαφ. α’ Π.Δ. 77/2003 «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί».
Άρθρο 15 παρ. 1 Π.Δ.77/2003 «Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται  
ως γεγονότα».
163 Γι’ αυτό και δεν εξηγείται η υπερβολική «ευαισθησία» του Ε.Σ.Ρ. εν προκειμένω. 
164 Βλ. άρθρο 1 Κώδικα Δεοντολογίας ΕΣΗΕΑ.
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μονοπώληση του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών. Ο ισχυρισμός ότι οι περισσότεροι βουλευτές χρηματίζονται από επιχειρηματίες, 

διατυπωμένος αβασάνιστα και ατεκμηρίωτα εκτός του ότι υποβαθμίζει το δημόσιο διάλογο -τον τόσο απαραίτητο για τη λειτουργία 

της δημοκρατίας-, δεν μπορεί να αξιολογηθεί καν ως είδηση. Παραταύτα, γίνεται δεκτό ότι σε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος 

προστατεύονται ακόμη και αυτού του είδους τα πολιτικά σχόλια, μια που η ελευθερία της έκφρασης υπάρχει για να προστατεύει την 

έκφραση  και  διάδοση  πολιτικών  ιδεών  ακόμα  και  αντίθετων  προς  τις  θεμελιώδεις  αρχές  της  δημοκρατίας  και  του  ίδιου  του 

Συντάγματος.165 Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και απόψεις που απαξιώνουν το κοινοβούλιο είναι ενδεχομένως μη αρεστές, αλλά απολύτως 

νόμιμες166.  Αλλά έστω κι αν θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αποτελεί σχόλιο αλλά είδηση, θα ήταν προβληματική η 

στοιχειοθέτηση ευθύνης για εξύβριση ή δυσφήμηση εναντίον όχι συγκεκριμένων προσώπων αλλά ενός πολιτικού κόμματος. 

 Σε μία άλλη υπόθεση, αυτή της καταγγελίας βιασμού μαθήτριας σε σχολείο της Αμαρύνθου Ευβοίας, οι τηλεοπτικοί σταθμοί 

επιχείρησαν να υποκαταστήσουν αυτή τη φορά τα ποινικά δικαστήρια. Το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώνοντας σωρεία παραβάσεων, τόσο της 

νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων όσο και της απαγόρευσης δημοσιοποίησης εγγράφων της ποινικής δικογραφίας, επενέβη 

έγκαιρα επιβάλλοντας συνολικό πρόστιμο 730.000 ευρώ. Ειδικότερα, με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 497, 498, 499 και 500/10.11.2006, 

επιβλήθηκαν αντίστοιχα πρόστιμα 100.000 ευρώ στον ALTER,  150.000 ευρώ στον ALPHA, 80.000 ευρώ στο MEGA και 150.000 

ευρώ  στον  ΑΝΤΕΝΝΑ  για  τα  κεντρικά  δελτία  ειδήσεων  και  επιπλέον  250.000  ευρώ  στον  ΑΝΤΕΝΝΑ  για  την  εκπομπή 

«Αποδείξεις».167 Αναφορικά με τη νομική βάση της απόφασης, πέρα από την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το 

Ε.Σ.Ρ. έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2, 10 παρ. 1και 11 παρ. 4 του Π.Δ.77/2003, σύμφωνα με τις οποίες δεν 

165  Βλ. Χρυσόγονου, Κ. (1998), ό.π., σελ. 246.
166 Βλ. Αναλυτικά, Τσακυράκη, Στ. (2006), Σχόλια στην απόφαση του ΕΣΡ υπ’ αριθ. 467/10.10.2006, ΔίΜΕΕ 4/2006, σελ. 590-596.
167 Επρόκειτο για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της 31.10.2006 και της 1.11.2006 και για την εκπομπή «Αποδείξεις» της 1.11.2006.  Την επομένη το ΕΣΡ συνήλθε 
σε έκτακτη συνεδρίαση  και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 5/2.11.2006 υπόδειξή του προς τους σταθμούς, με την οποία τους καλούσε να συμμορφωθούν προς την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους ενημέρωνε  ότι απομαγνητοφωνούνται ήδη τα δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές που αναφέρονται στο περιστατικό.
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επιτρέπεται να προβάλλονται χωρίς σπουδαίο λόγο εικόνες ή ήχοι που προκαλούν πόνο στους εικονιζόμενους ή σε πρόσωπα του 

άμεσου περιβάλλοντός τους, απαγορεύεται η παρουσίαση ανηλίκων κατά τρόπο που να καθιστά σαφή την ταυτότητά τους όταν αυτοί 

είναι  μάρτυρες  ή  θύματα  εγκληματικών  ενεργειών  ή  βρίσκονται  σε  δύσκολη  κατάσταση  και  απαγορεύεται  η  δημοσιοποίηση 

εγγράφων ή άλλων στοιχείων που γίνονται γνωστά στις αρμόδιες αρχές κατά την προανακριτική διαδικασία. 

Κατά την κρίση του Συμβουλίου, στα επίδικα δελτία ειδήσεων αναφέρθηκαν στοιχεία όπως η ηλικία της μαθήτριας, η εθνική 

της καταγωγή, ο τόπος διαμονής και ο τόπος εργασίας της, έτσι ώστε να αποκαλύπτεται η ταυτότητά της. Επιπλέον, προβλήθηκαν 

δηλώσεις της μητέρας της φερόμενης ως παθούσης, συμμαθητών και συμπολιτών της, ακόμα και δηλώσεις ενός των φερόμενων ως 

δραστών, ενώ αποκαλύφθηκαν και έγγραφα της δικογραφίας όπως ιατροδικαστικές εκθέσεις, καταθέσεις της παθούσης και μαρτύρων 

κλπ. Η παρουσίαση όλων των παραπάνω, και μάλιστα κατά τρόπο επίμονο και δραματοποιημένο επί δύο συνεχείς ημέρες, πέραν του 

ότι συνιστούσε υποβάθμιση προγράμματος, δυσχέραινε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά και –το κυριότερο- προκάλεσε ανεπανόρθωτη 

ηθική βλάβη στην ανήλικη, η οποία αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας της. Αν και πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπάρχει η 

θετική πλευρά των πραγμάτων, όπως ότι η τηλεόραση ανέδειξε ένα φαινόμενο κοινωνικού ρατσισμού και ευαισθητοποίησε πολίτες 

και πολιτική ηγεσία, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι το συμβάν προβλήθηκε για λόγους τηλεθέασης κατά τρόπο υπερβολικό, 

με αποτέλεσμα την ψυχική ταλαιπωρία των ιδίων προσώπων που επεδίωκε να προστατεύσει168. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει 

στην προβολή του θέματος από την εκπομπή «Αποδείξεις». Η εν λόγω εκπομπή δεν περιορίστηκε στις παραπάνω «εκτροπές», αλλά 

προχώρησε και στην προβολή οκτώ βίντεο ελαφρώς επεξεργασμένων με ερωτικές σκηνές αγνώστων προσώπων -χωρίς να είναι 

168 Ο Κ. Χαλβατζάκης στο άρθρο του στο «Βήμα» σημειώνει: «Στην υπόθεση του βιασμού της μαθήτριας στην Εύβοια, η τηλεόραση μεταμορφώθηκε σε Ιανό. 
Μας έδειξε ότι μπορεί και το καλό και το κακό. Εμπόδισε μαζί με τα άλλα μέσα ενημέρωσης την αποσιώπηση του δράματος, γεγονός σύνηθες στις κλειστές 
κοινωνίες όπως αυτή της Αμαρύνθου, όμως η μάχη για την τηλεθέαση της οδήγησε σε υπερβολές. Υπερβολές που άγγιξαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 
αθλιότητα».
Βλ. Χαλβατζάκη, Κ. (2006), Τηλεοπτικός βιασμός… με Αποδείξεις, Το Βήμα 5.11.2006.
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βέβαιη η ιδιότητά τους ως  μαθητών-  και  με ευφάνταστους υπότιτλους.  Η τελευταία εκτροπή απείχε  μακράν από το σκοπό της 

ενημέρωσης –καθώς δεν σχετιζόταν με το υπό συζήτηση θέμα- και τιμωρήθηκε με το μάλλον ελαφρύ πρόστιμο των 250.000 ευρώ.

 Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, όψιμη και υπερβολικά επιεικής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αντίδραση του Ε.Σ.Ρ. στο 

θέμα της προβολής των «θεραπευτικών ιδιοτήτων» των φύλλων ελιάς από τις εκπομπές του ΑΝΤΕΝΝΑ «Αξίζει να το δεις» και της 

ΝΕΤ «Η ζωή είναι παιχνίδι»169. Η προβολή του προϊόντος ως πανάκεια, με τις διαβεβαιώσεις των παρευρισκομένων -ειδικών και μη- 

καλλιέργησε την ελπίδα σε πολλούς πάσχοντες,  ακόμα κι από ανίατες ασθένειες,  ενώ η αξιοπιστία της πληροφορίας ενισχυόταν 

ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι μεταδιδόταν από κρατικό κανάλι. Και αν η μετάδοση χυδαιολογιών θέτει σε κίνδυνο την 

πνευματική ανάπτυξη της νεολαίας, η «θεραπεία του καρκίνου» από τα ΜΜΕ170 απειλεί κάτι ακόμα  πιο σοβαρό: την εθνική υγεία. Η 

αναπαραγωγή  του  θέματος  κι  από  άλλες  ενημερωτικές  εκπομπές,  παρά  τις  αντιδράσεις  τόσο  μεμονωμένων  πολιτών  όσο  και 

οργανωμένων φορέων, προκάλεσε εν τέλει την επέμβαση του υπουργού Υγείας και του ίδιου του ΕΣΡ, το οποίο εξέδωσε την υπ’ αριθ. 

1/30.1.2007 υπόδειξη του προς όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς171.

169 Η συγκεκριμένη εκπομπή της ΝΕΤ υπήρξε ξανά υπόλογη για προσβολή ιδιωτικού βίου (απόφαση υπ’ αριθ. 35/17.1.2006), για θεματολογία ακατάλληλη για 
ανηλίκους (απόφαση υπ’ αριθ. 590/28.12.2006), για συγκεκαλυμμένη διαφήμιση φαρμάκου (απόφαση υπ’ αριθ. 87/13.2.2007), για αναφορές σε «φαντάσματα» 
(απόφαση υπ’ αριθ. 486/9.10.2007) και για αναπαραγωγή βίντεο άλλης εκπομπής προερχόμενου από χρήση κρυφής κάμερας (απόφαση υπ’ αριθ. 4/8.1.2008). Σε 
όλες τις περιπτώσεις τη επιβλήθηκε η κύρωση της απλής σύστασης, πλην της τελευταίας, όπου το ΕΣΡ της επέβαλλε πρόστιμο 20.000 ευρώ, κι ενώ η εν λόγω 
εκπομπή έχει σταματήσει να προβάλλεται από την κρατική τηλεόραση εδώ και αρκετούς μήνες.
170 Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Μέσα Ενημέρωσης προκαλούν μαζική υστερία σχετικά με  κάποιο «γιατροσόφι», παρά τις αντιρρήσεις της επιστημονικής 
κοινότητας. Πριν από τη «φραπελιά», ήταν η προβολή της πικραγγουριάς το 1952 που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ ακολούθησε το αντικαρκινικό 
«φάρμακο Γεωργιάδη» το 1955 και το «νερό του Καματερού» το 1976.
 Βλ. Καραϊσκάκη, Τ. (2007),  Από την πικραγγουριά…στη «φραπελιά», με τη βοήθεια των Μέσων Ενημέρωσης και παρά τις αντιδράσεις των επιστημόνων, ο  
καρκίνος έχει «θεραπευθεί» πολλές φορές, Η Καθημερινή 4.2.2007.
171 Σύμφωνα μ’ αυτή, η παρουσίαση παρόμοιων φυτικών προϊόντων από τους σταθμούς θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται  
υπέρμετρη ελπίδα στο κοινό, να συνοδεύεται από επιστημονικές μελέτες, να αποφεύγεται η χρήση της λέξεως «φάρμακο», αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια 
από τις δημόσιες αρχές, ενώ θα πρέπει να μνημονεύονται και οι ακριβείς επιστημονικές ιδιότητες των συμμετεχόντων στις οικείες εκπομπές. 
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 Εν  συνεχεία,  οι  ιθύνοντες  των δύο καναλιών  κλήθηκαν σε  απολογία,  κατά  την  οποία  υποστήριξαν ότι  στο  πλαίσιο  των 

εκπομπών έλαβαν χώρα επιστημονικές συζητήσεις,  κατά τις  οποίες οι  δύο παρουσιάστριες τήρησαν τις  δέουσες αποστάσεις  και 

συνέστησαν στους ασθενείς  να μην εγκαταλείψουν τη χορηγούμενη από τους γιατρούς τους θεραπευτική αγωγή. Το Συμβούλιο 

προφανώς «επείσθη» και με τις αποφάσεις του υπ’ αριθμ. 174/29.3.2007 και 175/29.3.2007 αρκέστηκε να επιβάλλει στα δύο κανάλια 

την κύρωση της σύστασης «όπως τα γεγονότα παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης ώστε να μην δημιουργούν υπέρμετρη 

ελπίδα ή σύγχυση στο κοινό172, με απειλή επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων». Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης το Ε.Σ.Ρ. 

δεν έχει από το νόμο το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων για την έκθεση απόψεων από τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο για την συμπεριφορά 

των προστηθέντων προσώπων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Στην προκειμένη, συνεχίζει το Ε.Σ.Ρ., οι προστηθείσες των σταθμών, 

δηλ. οι τηλεπαρουσιάστριες, δεν αρκέστηκαν στη διεύθυνση των συζητήσεων αλλά προέβαλλαν το προϊόν «άνευ του προσήκοντος 

αισθήματος ευθύνης», γι’ αυτό και τους επιβλήθηκε η κύρωση της σύστασης.   

 Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στο τηλεοπτικό φαινόμενο της εκπομπής «Je t’  aime» του σταθμού  ALTER. Ως 

γνωστό, πρόκειται για εκπομπή κατά την οποία οι συμμετέχοντες τραγουδούν ή υποδύονται ρόλους σε παρωδίες θεατρικών έργων, 

έναντι  πολύ μικρής αμοιβής,  με σκοπό την προβολή κάποιας  σωματικής ή  φωνητικής αδεξιότητάς τους  και,  κατά συνέπεια,  τη 

γελοιοποίησή τους στους παριστάμενους –μεταξύ των οποίων υπάρχουν και ανήλικοι- και στους τηλεθεατές. Την εν λόγω εκπομπή 

κατήγγειλαν διάφοροι ιδιώτες και σύλλογοι, όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων 

με Αναπηρία, ενώ υπήρξε και αυτεπάγγελτη καταγγελία του Ε.Σ.Ρ.  Με την απόφαση υπ’ αριθ. 314/11.6.2007 το Συμβούλιο επέβαλε 

στο  σταθμό το  πρόστιμο των 200.000 ευρώ και  τη σύσταση μετάθεσης της  εκπομπής,  που προβάλλεται  στις  21:00,  στη  ζώνη 

172 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ.77/2003.
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τηλεθέασης που είναι  κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών,  δηλ.  μετά τις  22:30173.  Ως βασικό επιχείρημα το Συμβούλιο 

προέβαλε την προσβολή της αξιοπρέπειας των συμμετεχόντων, παρά το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς με επιστολές τους προς αυτό 

διαβεβαίωναν ότι δεν υφίσταται τέτοια προσβολή. Στην απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε προσώπου, με τον ακόλουθο τρόπο: σε συμμετέχουσα η οποία έχει λίγα δόντια έχει ανατεθεί να τραγουδήσει το 

τραγούδι με τον τίτλο “έξω απ’ τα δόντια”. Σε συμμετέχουσα έγχρωμη, έχει ανατεθεί να τραγουδήσει το τραγούδι με τον τίτλο “μαύρη 

μου έχεις κάνει τη ζωή”...». Τα πρόσωπα αυτά, συνεχίζει η απόφαση, «αποδέχονται τη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων αδυναμιών 

τους από τους παράγοντες της εκπομπής και τον ευτελισμό τους...με σκοπό τη δημοσιότητα», με αποτέλεσμα «να στιγματίζονται, 

όπως σε παλαιότερες εποχές διάφορα πρόσωπα που ο εμπαιγμός τους από τις μικρές κοινωνίες ήταν γνωστό μέσο διασκέδασης μιας 

μερίδας των συμπολιτών τους». Το Συμβούλιο επιμένει στο γεγονός ότι στο κοινό της εκπομπής συμμετέχουν, ζητωκραυγάζοντας, 

πρόσωπα τα οποία «διάγουν την εφηβική τους ηλικία κατά την οποία διαμορφώνεται η αισθητική των νέων ανθρώπων» και τα οποία 

«διασκεδάζουν με τις τυχόν ιδιαιτερότητες άλλων προσώπων και διαμορφώνουν έναν πρωτόγονο τρόπο διασκεδάσεως εις βάρος 

άλλων». 

Η κρίση του Συμβουλίου περί προσβολής της αξιοπρέπειας των συμμετεχόντων θέτει το ζήτημα, αν θα πρέπει το Κράτος ή οι 

Ανεξάρτητες  Αρχές  να  διαχειρίζονται  πατερναλιστικά  την  αξιοπρέπεια  ενός  προσώπου  ερήμην  του  ιδίου  του  προσώπου.  Όταν 

μάλιστα δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν επιστημονικά ότι τα πρόσωπα αυτά  πάσχουν νοητικά ή ψυχικά., τότε θα 

πρέπει να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να διαθέτουν τον εαυτό τους, ως πρόσωπα έλλογα και αυτεξούσια. Είναι γεγονός ότι 

εκπομπές ανάλογης αισθητικής προβάλλονται παγκοσμίως και φέρουν το χαρακτηρισμό «τηλεσκουπίδια» από μία μεγάλη μερίδα 

πολιτών, από την άλλη όμως σε ένα φιλελεύθερο κράτος δεν αμφισβητείται και το δικαίωμα των σταθμών στην προβολή των εν λόγω 

173 Το Ε.Σ.Ρ.  είχε ήδη φιλοδωρήσει κατά την τελευταία πενταετία το σταθμό με πρόστιμα συνολικής αξίας 960.000 ευρώ για τις εκπομπές «Αϋπνίες» και 
«Παρατράγουδα». Επρόκειτο για εκπομπές ανάλογου ύφους, θεματολογίας και με την ίδια παρουσιάστρια.
 Βλ. αποφάσεις Ε.Σ.Ρ. υπ’ αριθ. 113/3.12.2002, 176/4.2.2003, 46/17.2.2004, 395/11.10.2005, 226/8.5.2006, 300/13.6.2006 και 101/26.2.2007.
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«σκουπιδιών».  Η  παραπάνω  υπόθεση  υπήρξε  μάλιστα  αντικείμενο  γνωμοδότησης,  η  οποία  υποβλήθηκε  στο  Συμβούλιο  με 

πρωτοβουλία του σταθμού174. Μεταξύ των επιχειρημάτων που αντιτάσσει είναι ότι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου προϋποθέτει 

το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό, ενώ ο ενδεχόμενος κίνδυνος προσβολής της πνευματικής ή ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων από 

την εν λόγω εκπομπή, που φέρει τη σήμανση «απαραίτητη η γονική συναίνεση», αποτελεί υποκειμενική κρίση και θα πρέπει να 

απασχολήσει τον κηδεμόνα του ανηλίκου, όχι να προκαλέσει μία γενικευμένη λογοκρισία. 

Επιπλέον, συνεχίζει, το Ε.Σ.Ρ. δεν μπορεί να εξετάζει το ιδεολογικό περιεχόμενο μίας εκπομπής προκειμένου να κρίνει την 

ποιοτική στάθμη της, ενώ ακόμα κι αν γίνει δεκτό ότι δικαιολογείται από το άρθρο 15 παρ 2 του Συντάγματος η παρέμβαση στο 

περιεχόμενο της εκπομπής, αυτή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα ενός κανόνα. Ωστόσο, από τα στοιχεία της 

συγκεκριμένης εκπομπής δεν είναι δυνατό να εξαχθεί ένας γενικός κανόνας για την ποιότητα των εκπομπών, ώστε να υπάρχει το 

νομικό έρεισμα για την επιβολή κύρωσης. Δεν μπορεί λ.χ. να χαρακτηριστεί μία εκπομπή ως υποβαθμισμένης ποιότητας από το 

γεγονός ότι συμμετέχουν σ’ αυτή πρόσωπα με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά ή πρόσωπα που εκούσια διακωμωδούν τον 

εαυτό τους175. Όταν ένα πρόγραμμα εμφανίζεται ποιοτικώς ελλειμματικό, στην προκειμένη λόγω της κακής αισθητικής του, χωρίς 

ωστόσο να παραβιάζει τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας, τότε η μετάδοσή του αποτελεί έκφανση της ελευθερίας της έκφρασης 

και ο περιορισμός της συνιστά ατομικό μέτρο λογοκρισίας176.

2.3 Η επιδίωξη της ποιότητας στη σύγχρονη ραδιοτηλεοπτική αγορά

174 Πρόκειται για τη γνωμοδότηση των καθηγητών της Νομικής κ. Φ. Σπυρόπουλου και Στ. Τσακυράκη.
175 Βλ. Σπυρόπουλου, Φ. & Τσακυράκη, Σ. (2007), Ποιοτική στάθμη εκπομπών και άλλοι τινές περιορισμοί της τηλεόρασης (γνμδ.), ΔίΜΕΕ 2/2007, σελ. 179.
176 Βλ. Τσίγκου, Χ. (2007), ό.π. σελ. 54.

- 89 -



Από την υπόθεση «Σορίν Ματέϊ»177, το Σεπτέμβριο του 1998, μέχρι τα τηλεπαιχνίδια τηλεφωνικής χρέωσης (090)178, από τη 

διακοπή στον αέρα των reality παιχνιδιών «Big Brother» και «Bar» με προσωπική παρέμβαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ.179, το Μάρτιο 

του 2004, μέχρι την πιο πρόσφατη διακοπή της σειράς κινουμένων σχεδίων «Power Rangers»180, οι αποφάσεις ή οι παραλείψεις του 

Ε.Σ.Ρ. έχουν γίνει  αντικείμενο δριμείας κριτικής και αφορμή για δημόσιες συζητήσεις.  Ενώ, λοιπόν,  είναι κατανοητή η κρατική 

παρέμβαση για τη ρύθμιση οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, όπως ο χρόνος διαφημίσεων, η εμβέλεια εκπομπής σήματος κλπ 

-καθώς το κράτος είναι αυτό που παραδίδει προς εκμετάλλευση στους σταθμούς το δημόσιο αγαθό της ραδιοτηλεοπτικής συχνότητας- 

177 Ως γνωστόν,  ο  τηλεοπτικός σταθμός  SKY μετέδιδε  απευθείας για περισσότερες από τρεις  ώρες τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του παρουσιαστή του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων και καταζητούμενου κακοποιού, ο οποίος κατακρατούσε ως ομήρους τέσσερις πολίτες υπό την απειλή χειροβομβίδας. Ο σταθμός 
είχε  ενεργή  συμμετοχή  στην  «επιχείρηση  διάσωσης»  με  την  τραγική  κατάληξη  του  θανάτου  της  νεαρής  ομήρου  και  τον  τραυματισμό  των  υπολοίπων 
εμπλεκομένων, καθώς ο παρουσιαστής του λειτουργούσε συχνά ως διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις του κακοποιού με τις αρχές. Το Ε.Σ.Ρ. αρκέστηκε να 
του επιβάλλει  πρόστιμο 50 εκ δραχμών και την ηθική κύρωση της μετάδοσης της απόφασης (υπ’ αριθ. 94/45/22.12.1998).
178 Μετά από σωρεία καταγγελιών, το Ε.Σ.Ρ. έβαλε στο στόχαστρο 29 κανάλια που προέβαλλαν τηλεπαιχνίδια με τη χρήση τηλεφωνικών γραμμών υψηλής 
χρέωσης (090), μεταξύ των οποίων  και οι «διαβόητοι» τηλεοπτικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης Best και Orion TV. Το Συμβούλιο ζήτησε από τους σταθμούς τις 
συμβάσεις τους με τις εταιρείες παροχής τηλεηχοπληροφόρησης, καθώς και τα στοιχεία των διαγωνιζομένων που υποτίθεται ότι κέρδισαν προσφερόμενα δώρα. 
Η υπόθεση κατέληξε στην άσκηση ποινικών διώξεων κατά των υπεύθυνων των σταθμών για κακουργηματικές πράξεις, όπως σύσταση τιμωρίας και απάτη κατ’ 
επάγγελμα και κατά συνήθεια ενώ το Ε.Σ.Ρ. προχώρησε διαδοχικά στη διακοπή λειτουργίας των σταθμών  Best Channel,  Best News και  Orion TV με τις 
αποφάσεις υπ’ αριθ. 175/22.6.2004, 64/1.3.2005 και  129/21.3.2006 αντίστοιχα.
179 Στις 20 Μαρτίου του 2002 ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. «έκοψε» στον αέρα τις δύο εκπομπές, επικαλούμενος το άρθρο 15 παρ. 3 του ν.2644/1998 σύμφωνα με τα 
οποίο: «Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. μπορεί σε επείγουσα περίπτωση προφανούς παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας να διατάσσει την αναβολή ή τη 
διακοπή μετάδοσης  συγκεκριμένου ραδιοφωνικού ή  τηλεοπτικού  προγράμματος.  Η σχετική  απόφαση του  Προέδρου του  Ε.Σ.Ρ.  κοινοποιείται  με  τον  πιο 
πρόσφορο τρόπο στο φορέα που κατέχει την άδεια για τη μετάδοση του προγράμματος αυτού. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η 
Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται οριστικά για τη μετάδοση ή μη του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, 
το πρόγραμμα μπορεί να μεταδοθεί οποτεδήποτε». Ακόμα κι αν αγνοηθούν οι αναμενόμενες αντιδράσεις του Τύπου περί ασκήσεως προληπτικής λογοκρισίας, 
πάλι η απόφαση αυτή του Προέδρου θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πάσχει νομικά, καθώς δύσκολα μπορεί να δεχθεί κανείς ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του 
κατεπείγοντος ή του προφανούς της παραβίασης. Την αρνητική τους στάση απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν μάλιστα δημοσίως και κάποια από τα μέλη του 
Συμβουλίου, ενώ στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα αποφασίστηκε η συνέχιση των δύο προγραμμάτων –ήταν η αρχή της κρίσης που 
οδήγησε στη διάλυση του τότε οργάνου. Εν συνεχεία, το Συμβούλιο με την απόφαση υπ’ αριθ.205/2.4.2002 αποφάσισε τη μετάθεση της ώρας μετάδοσης των 
εκπομπών στη ζώνη τηλεθέασης την «κατάλληλη μόνο για ενηλίκους», δηλ. μετά τις 00:30 και την απαγόρευση της χρήσης κάμερας στο χώρο του ντους.
180 Η εκπομπή,  η  οποία  προβαλλόταν σε ώρα παιδικής τηλεθέασης,  θεωρήθηκε ότι  περιέχει  σκηνές χρήσης όπλων και  βίας  που μπορούν να επιδράσουν 
δυσμενώς στον ψυχισμό των ανηλίκων. Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε την οριστική διακοπή της με την απόφαση υπ’ αριθ. 430/25.10.2005, μετά από καταγγελίες γονέων.
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η κρατική παρέμβαση, μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής, στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσφερόμενων προγραμμάτων θα 

συνεχίσει να αμφισβητείται181.  Στο στόχαστρο του Συμβουλίου βρέθηκαν ενίοτε εκπομπές χαρακτηριζόμενες από τη μεγαλύτερη 

μερίδα του κοινού ως «σκουπίδια», ευτελείς, ανούσιες, χυδαίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν προσέβαλλαν περισσότερο ούτε εντονότερα 

απ’ όσο άλλες -που έμειναν στο απυρόβλητο-, συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά και αξίες, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η 

ανηλικότητα182. 

Ο  χαρακτηρισμός,  άλλωστε,  ενός  προγράμματος  ως  «ποιοτικού»  ή  «μη  ποιοτικού»  θα  λέγαμε  ότι  αφήνει  αδιάφορα  τα 

οικονομικά επιτελεία των σταθμών, όταν το πρόγραμμα  αυτό είναι αποδοτικό, όταν συνεπώς αποφέρει τα επιθυμητά διαφημιστικά 

έσοδα, καθώς οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις είναι πάνω απ’ όλα επιχειρήσεις, δη αποβλέπουν στην κερδοφορία. Γι’ αυτό και η 

διαμόρφωση και  το  περιεχόμενο του  προγράμματος  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  καταρχήν στις  ανάγκες  και  στα  πρότυπα της 

διαφημιστικής βιομηχανίας183 και λιγότερο στις ανάγκες του κοινού. Το κοινό,  τηλεθεατές και ακροατές,  δεν μπορεί να ζητήσει 

ευθέως από τους σταθμούς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι σταθμοί δεν πωλούν απευθείας στο κοινό το πρόγραμμα έναντι 

οικονομικού ανταλλάγματος, όπως π.χ. η λεγόμενη «τηλεόραση κάρτας» (pay-per-view). Θα πρέπει, εξάλλου, να επισημανθεί ότι 

στην περίπτωση των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων που συντηρούνται από τη διαφήμιση κι όχι από συνδρομή, το άμεσο κόστος που 

καταβάλλουν οι τηλεθεατές-ακροατές για την κατανάλωση του προϊόντος τους μπορεί να θεωρείται από τους ίδιους επουσιώδες, 
181 Βλ. Ψυχογιού, Δ. (2003), Τι είναι τα Μέσα Επικοινωνίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, κεφ. 15.
Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το Ε.Σ.Ρ. ως «αστυνομία του γούστου». 
182 Χαρακτηριστική είναι η κριτική που ασκεί ο Ρούπερτ Μέρντοχ στην αντίληψη των Βρετανών για τη λεγόμενη «ποιοτική τηλεόραση»: «For 50 years British 
television has operated on the assumption that the people could not be trusted to watch what they wanted to watch, so that it had to be controlled by like-minded 
people who knew what was good for us. Much of what passes for quality on British television is really no more than a reflection of the values of the narrow élite  
which controls it.»
MacTaggart Lecture, Edinburgh Television Festival, September 1989  
183 Κατά την αμερικανική πρακτική, ο διαφημιζόμενος ήταν αυτός που αναλάμβανε την παραγωγή του προγράμματος και στη συνέχεια αγόραζε χρόνο από τα 
δίκτυα για την εκπομπή του, με τα δίκτυα να μην έχουν ουσιαστικά επιρροή στη διάρθρωση και στο περιεχόμενο του. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 60’, οπότε η πρακτική αυτή κατέστη πλέον ασύμφορη.
Βλ. πιο αναλυτικά Κουτρούμπα-Μαχαίρα, Ε. (2000), Σύμβαση διαφήμισης και μέσα μαζικής ενημέρωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα σελ. 117 επ.
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καθώς δεν αποτιμάται εύκολα σε χρήμα, είναι όμως ένα κόστος ευκαιρίας, καθώς αποτελεί μία σπατάλη ελεύθερου χρόνου που θα 

μπορούσε να διατεθεί σε άλλες, δημιουργικές δραστηριότητες184. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας των ΜΜΕ σε μία δυαδική αγορά προϊόντων, που περιλαμβάνει την παραγωγή περιεχομένου και τη 

διαφήμιση, η τελευταία καταδεικνύεται ως μία δομική συνθήκη με οικονομική και πολιτική σημασία, στις επιπτώσεις της οποίας 

συγκαταλέγονται η δραματοποίηση της ενημέρωσης και η ψύχωση με τα ποσοστά τηλεθέασης185. Παρά το γεγονός ότι η αξιοπιστία 

των  μετρήσεων  τηλεθέασης  έχει  αμφισβητηθεί  σφοδρότατα  τα  τελευταία  χρόνια186,  κανείς  δεν  αντιλέγει  ότι  τα  ψυχαγωγικά 

προγράμματα είναι τα ικανά να προσελκύουν μαζικό κοινό. Η υψηλή τηλεθέαση των ψυχαγωγικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το 

εμπορικό μοντέλο της τηλεόρασης, σημαίνει υψηλές αποδόσεις και ακριβό διαφημιστικό χρόνο. Από την άλλη, εκπομπές που εκ των 

πραγμάτων σχετίζονται  με  ένα περιορισμένο κοινό,  όπως π.χ.  προγράμματα για άτομα με ειδικές  ανάγκες,  εμφανίζουν χαμηλές 

αποδόσεις και, κατά συνέπεια, εξοβελίζονται από τα προγράμματα των σταθμών.  

Για  τους  παραπάνω λόγους,  το  εμπορικό  μοντέλο της  τηλεόρασης  επιβάλλει  την  καλούμενη  “sensationalization of news” 

(δραματοποίηση των ειδήσεων), με αποτέλεσμα «η αμετροέπεια και η οφθαλμολαγνεία να αντικαταστήσουν τη νηφαλιότητα, την 

ψύχραιμη αντιμετώπιση των γεγονότων, τη δεοντολογία, τη σοβαρότητα και εν τέλει τη λειτουργία της δημοσιογραφίας»187. Τα δελτία 

ειδήσεων επιτελούν ρόλο περισσότερο ψυχαγωγικό παρά ενημερωτικό και η επιμήκυνση της διάρκειάς τους έχει διπλό οικονομικό 

όφελος:  με  το  ίδιο  κόστος  καταναλώνεται  περισσότερος  τηλεοπτικός  χρόνος  –οι  ατέρμονες  συζητήσεις  των  παραθύρων  είναι 

184 Βλ. Walker, J. & Ferguson, D. (1998), Τhe broadcast television industry, Boston: Allyn & Bacon, p. 45.
185 Βλ. πιο αναλυτικά Παπαθανασόπουλου, Στ. (2005), Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Καστανιώτη.
186 Με αποκορύφωμα την άσκηση ποινικής δίωξης για απάτη και ψευδή δήλωση σε βαθμό κακουργήματος εναντίον των στελεχών της εταιρίας μετρήσεων AGB 
Hellas,  το  Μάρτιο  του  2006.   Σύμφωνα με  το  πόρισμα της  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών,  καταγράφηκαν 17  πλημμέλειες  ως  προς  τον  τρόπο μέτρησης  της 
τηλεθέασης (π.χ. μετρήθηκαν τηλεοπτικοί σταθμοί σε ώρα που δεν εξέπεμπαν, εμφανίζεται τηλεθεατής να παρακολουθεί τηλεόραση επί 38 ώρες), ενώ, επίσης οι 
κατηγορούμενοι διαβεβαίωναν ψευδώς ότι η εταιρία τους έχει επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια, όπως επιτάσσει η νομοθεσία (άρθρο 11 ν.2328/1995) 
και ότι στο μετοχικό της κεφάλαιο δεν μετέχουν διαφημιστικές εταιρίες. 
187 Βλ. Παπαθανασόπουλου, Στ. (2000), Επικοινωνία και Κοινωνία, Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 176 επ.
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ανέξοδες-, ενώ παράλληλα αποκτάται το δικαίωμα για προβολή διαφημίσεων, καθώς ξεπερνούν το minimum της 30λεπτης διάρκειας 

που προϋποθέτει ο νόμος. Αρκεί να σημειώσουμε ότι το 2007 το Συμβούλιο επέβαλλε στους τηλεοπτικούς σταθμούς για τα κεντρικά 

δελτία ειδήσεων συνολικά πρόστιμα ύψους 355.000 ευρώ, ενώ το 2006, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε ρεκόρ χρηματικών 

ποινών,  τα αντίστοιχα πρόστιμα  ανήλθαν στα 1.555.000 ευρώ.  Κι  όλα τα παραπάνω,  χωρίς  να συμπεριληφθούν οι  χρηματικές 

κυρώσεις για τις καλούμενες «ενημερωτικές» εκπομπές.  Γι’ αυτό και η κρίση αξιοπιστίας του ενημερωτικού προγράμματος των 

σταθμών έχει οδηγήσει στη διατύπωση προτάσεων όπως αυτή της κατάργησης των μετρήσεων τηλεθέασης στα δελτία ειδήσεων και 

στις πολιτικές εκπομπές. 

Παράλληλα,  η  τάση των σταθμών να μετατρέπουν την  ενημέρωση σε  ψυχαγωγία,  έχει  οδηγήσει  στη γένεση νέων τύπων 

προγραμμάτων, όπως τα καλούμενα “infotainment” (ενημερωδιασκέδαση) και “edutainment” (επιμορφωδιασκέδαση), με περιεχόμενο 

που απευθύνεται φυσικά στο μέσο τηλεθεατή, καθώς οτιδήποτε «δυσνόητο» ή οτιδήποτε απαιτεί τη διανοητική εγρήγορση του κοινού 

δεν  ανταποκρίνεται  στο  εμπορικό  μοντέλο  της  ραδιοτηλεόρασης188,  ή,  αλλιώς,  το  μέγεθος  του  κοινού  που  προσελκύουν  τα 

«προγράμματα χαλάρωσης», είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από αυτό των «προγραμμάτων απαίτησης»189. Όπως σε οποιοδήποτε άλλο 

κλάδο, έτσι και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, είναι οι δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης που καθορίζουν το μηχανισμό λειτουργίας 

τους.  Σ’  αυτά  τα  πλαίσια  των  δυνάμεων  της  αγοράς  η  ιδιωτική  τηλεόραση  προσφέρει  όλο  και  περισσότερο  ομοειδή  και 

ομογενοποιημένα  προϊόντα  –είναι,  άλλωστε,  χαρακτηριστική  η  ομοιότητα  του  προγράμματος  των  δύο  μεγαλύτερων  ελληνικών 

καναλιών190.  Όπως  έχει  ειπωθεί  πολύ εύστοχα:  «η  αγοραία  τηλεόραση κάνει  την  πολυμορφία  του περιεχομένου οικονομικά μη 

188 Βλ. Παπαθανασόπουλου, Στ. (1997), Η δύναμη της τηλεόρασης, Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ 115 επ.
189 Βλ. Σόρογκα, Ε. (2004), Θεωρίες της τηλεθέασης, Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 27.
190 «Η ομοιότητα αυτή δείχνει ότι ο ανταγωνισμός τους διέπεται από τις αρχές που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του δυοπωλίου, κατά το υπόδειγμα του 
Hotteling, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολιγοπωλιακές αγορές επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν την πελατεία τους, τείνουν 
προς το κέντρο βάρους της αγοράς. Έτσι, συχνά οδηγούνται σε προσφορά πανομοιότυπων προϊόντων και καταλήγουν να δημιουργούν την ίδια εικόνα και την 
ίδια τοποθέτηση στην αγορά».
Βλ. Σκουρά, Θ. (2003), Η οικονομική διάσταση σων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 348 επ.
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αποδεκτή» (Παπαθανασόπουλος) και οδηγεί στην κυριαρχία των προγραμμάτων «του ελάχιστου κοινού παρονομαστή» (Καϊτατζή-

Γουίτλοκ)191.  Απόρροια των συνθηκών αυτών αποτελούν εκπομπές ποιοτικά και  αισθητικά ελλειμματικές,  όπως τα  reality μέχρι 

προσφάτως192, τα οποία πλήττονται μεν από το Ε.Σ.Ρ., συνεχίζουν δε απτόητα να προβάλλονται ή αντικαθίστανται από νέες, αναλόγου 

περιεχομένου εκπομπές για τον προφανή λόγο: όσο τα προϊόντα αυτά θα επιτυγχάνουν εμπορικά, δηλ. θα προσελκύουν μαζικό κοινό, 

τόσο θα δικαιολογούν τους πόρους που δαπανήθηκαν γι’ αυτά, συνεπώς τα πρόστιμα που θα επισύρουν θα αντιμετωπίζονται από τους 

σταθμούς ως μέρος των λειτουργικών τους εξόδων193.

Η αντιμετώπιση του τηλεοπτικού προϊόντος, όπως περιγράφηκε παραπάνω, από τον Έλληνα τηλεθεατή γίνεται κατά τρόπο 

αντιφατικό194, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δελτία ειδήσεων, τα σημερινά infotainment. Χαρακτηριστική είναι η «Εθνική Έρευνα για τα 

Μ.Μ.Ε.» που πραγματοποιήθηκε  κατά το 2007 με  πρωτοβουλία  του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων195.  Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας, το 54% των τηλεθεατών παρακολουθεί καθημερινά ειδήσεις, ενώ ο μέσος ημερήσιος χρόνος παρακολούθησης 

ειδήσεων ξεπερνά τα 55 λεπτά. Ωστόσο, από τους τηλεθεατές που παρακολουθούν ειδήσεις                        το 71% δηλώνει ότι  

αδιαφορεί για τις αντιπαραθέσεις των τηλεπαραθύρων,          το 63% σκέφτεται μετά τη λήξη του δελτίου ότι έχει χάσει το χρόνο του, 

191 Βλ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σ. & Μπαλτζή, Αλ. (2007), (επιμ.) Καινοτομίες και Προκλήσεις στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ, Εκδόσεις University Studio Press,  σελ. 219-
230.
192  Κατά τον Ε. Σόρογκα τα νέα προγράμματα τύπου  reality ανταποκρίνονται στις  ανάγκες της πολυσυλλεκτικής τηλεόρασης,  η οποία σε πολλές  χώρες 
αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω του κατακερματισμού του τηλεοπτικού κοινού.
193  Αρκεί να λάβει κανείς υπόψη ότι τα διαφημιστικά έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ανήλθαν κατά το 2006 σε 719 εκ. ευρώ, ενώ τα 
αντίστοιχα πρόστιμα σε 5,7 εκ. ευρώ. Συνεπώς, τα πρόστιμα αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1% των διαφημιστικών εσόδων. 
194 Σύμφωνα με τον Στ. Παπαθανασόπουλο η τηλεοπτική συμπεριφορά του Έλληνα είναι διττή: «τελετουργική» (ritual) και «εργαλειακή» (instrumental). Στην 
τελετουργική ο τηλεθεατής βλέπει τηλεόραση απλά λόγω συνήθειας, ενώ στην εργαλειακή αναζητά συγκεκριμένα προγράμματα για να ικανοποιήσει κάποιες 
ανάγκες του, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας ή χαλάρωσης.
Βλ. Παπαθανασόπουλου, Στ. (2008), Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.iom.gr  
195 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την  Public Issue σε δείγμα 2.995 ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, με τη μέθοδο της συνέντευξης  στα σπίτια των 
ερωτώμενων και με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν το Φεβρουάριο του 2008 στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 
Οπτικοακουστικών Μέσων: www.iom.gr  
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ενώ        το 51% θα προτιμούσε οι ειδήσεις να παρουσιαζόταν από ένα μόνο πρόσωπο χωρίς τη συνοδεία σχολιαστών, όπως συμβαίνει 

στην  συντριπτική  πλειοψηφία  των  δελτίων  σήμερα.  Κατά  αξιοπερίεργο  τρόπο,  το  74%  των  τηλεθεατών   δηλώνει  εν  τέλει 

ικανοποιημένο  από τα  δελτία  ειδήσεων  που  επιλέγει  να  παρακολουθήσει,  ενώ το  78% δηλώνει  γενικά  ευχαριστημένο  από τον 

τηλεοπτικό σταθμό συνήθους τηλεθέασης. Όσον αφορά την παρουσία των ηλεκτρονικών ΜΜΕ στην καθημερινότητα των Ελλήνων, 

το 74% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι παρακολουθεί καθημερινά τηλεόραση και το 33% ραδιόφωνο.  

Η διεισδυτικότητα των μέσων, κυρίως της τηλεόρασης, στην ελληνική καθημερινότητα, σε συνδυασμό με την ικανότητά τους 

να διαμορφώνουν αξίες,  κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα, να διαπλάθουν την κοινή γνώμη, να καθορίζουν τη δημόσια και την 

πολιτική θεματολογία και, κατά συνέπεια, να επηρεάζουν τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας και της ελληνικής κοινωνίας εν 

γένει,  καταδεικνύει  την  ανάγκη  δημιουργίας  μηχανισμών  για  την  προώθηση  ποιοτικών  προγραμμάτων.  Ωστόσο,  οποιαδήποτε 

εξωτερική παρέμβαση στο περιεχόμενο του ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος –όταν δεν γίνεται προς αποτροπή ακραίων φαινομένων- από 

τη μια συνιστά περιορισμό στην ελευθερία του λόγου και στην οικονομική ελευθερία των σταθμών, από την άλλη «ενδέχεται να 

καθηλώσει το περιεχόμενο των εκπομπών σε έναν ενιαίο, μέτριο και αδιάφορο μέσο όρο καθοδηγούμενο από την κρατούσα αντίληψη 

του ηθικώς παραδεκτού»196.

  Η  δυνατότητα,  καταρχήν,  επιδίωξης  της  ποιότητας  δια  της  δικαστικής  οδού  αμφισβητείται,  αφενός  λόγω του  ασαφούς 

εννοιολογικού περιεχομένου της και της νομικοτεχνικής δομής της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, αφετέρου γιατί, 

όπως προειπώθηκε, μία κρατική παρέμβαση στη ρύθμιση του περιεχομένου του προγράμματος προσκρούει στο δικαίωμα ελεύθερης 

έκφρασης και στην επιχειρηματική ελευθερία των σταθμών. Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί ότι ο τηλεθεατής φέρει και την ιδιότητα του 

καταναλωτή,  δικαιούται  συνεπώς κάθε μορφή έννομης προστασίας  που του παρέχει  η  νομοθεσία περί  προστασίας  καταναλωτή, 

196 Βλ. Τσίγκου, Χ. (2007), ό.π., σελ. 55.
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σύμφωνα με τη διατυπωθείσα στη θεωρία άποψη της κοινωνικής διεύρυνσης του δικαίου του ανταγωνισμού. Η ανωτέρω προστασία 

θα μπορούσε να επιδιωχθεί με την άσκηση μίας συλλογικής αγωγής ομάδας τηλεθεατών ή ακροατών197, όπως, λόγου χάρη, συνέβη 

στην  πράξη  με  την  υπόθεση  του  «Big Brother»,  όταν  ομάδα  τηλεθεατών  αιτήθηκε  τη  λήψη  ασφαλιστικών  μέτρων  κατά  του 

ΑΝΤΕΝΝΑ, για τη διακοπή ή επικουρικώς τη μετάθεση της ώρας μετάδοσης του παιχνιδιού. Στην υπόθεση αυτή το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε μία εξαιρετικά εμπεριστατωμένη –για διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων-  απόφαση, την υπ’ αριθμ. 

4701/2002, με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση και υποχρέωσε το σταθμό να μεταδίδει την εκπομπή μετά τις 00:30. Σύμφωνα με το 

αιτιολογικό της απόφασης, το δικαστήριο αναγνώρισε την ενεργητική νομιμοποίηση των μεμονωμένων καταναλωτών, εν προκειμένω 

τηλεθεατών, κατά πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού -σύμφωνα με τη γενική ρήτρα του άρθρου 1 του ν.146/1914198-, θεωρώντας ως 

τέτοια πράξη τη μετάδοση της εν λόγω τηλεοπτικής εκπομπής199. 

Αντίθετα  προς  την  κρατική  ετερορρύθμιση  έρχεται  η  δεοντολογική  ρύθμιση  ή  αυτορρύθμιση  της  αγοράς,  η  οποία 

πραγματοποιείται  με  γραπτούς  ή  άγραφους  κανόνες  επικοινωνιακής  δεοντολογίας.  Κι  ενώ  η  ετερορρύθμιση  επιφέρει  κανόνες 

καταναγκαστικούς, που εκδίδονται μονομερώς από την Πολιτεία και η παραβίαση τους συνεπάγεται την επιβολή νομικών κυρώσεων, 

η  έννοια  της  «αυτορρύθμισης»  βασίζεται  στην  αυτοδέσμευση  των  φορέων  της  αγοράς  στους  κανόνες  δεοντολογίας  που  έχουν 

καταρτίσει οι  ίδιοι  αυτοβούλως και η παραβίασή τους έχει  ηθική παρά νομική απαξία200.  Ωστόσο, σε έναν ευαίσθητο πολιτικο-

οικονομικά τομέα όπως η ραδιοτηλεόραση, η επιτυχία της αυτορρύθμισης προϋποθέτει έναν υψηλό βαθμό ωριμότητας των παικτών 

197 Βλ. Κικής, Γ. (2003), ό.π. σελ. 76.
198 Άρθρο 1 ν.146/1914: «Απαγορεύεται κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γινομένη πράξις, 
αντικειμένη εις τα χρηστά ήθη.  Ο παραβάτης δύναται να εναχθή πρός παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενομένης ζημίας».
199  Βλ. ΔίΜΕΕ 2/2004, σελ. 212 επ.
Είχε προηγηθεί η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. υπ’ αριθμ. 205/2.4.2002, με την οποία το Συμβούλιο υποδείκνυε για τη μετάδοση της εκπομπής τη ζώνη προβολής που 
αρχίζει μετά τις 00:30, ωστόσο ο σταθμός ουδέποτε συμμορφώθηκε. 
200 Οι κανόνες δεοντολογίας χαρακτηρίζονται από ένα στοιχείο καταναγκασμού, όταν ο έλεγχος της εφαρμογής τους έχει ανατεθεί σε πειθαρχικό όργανο και η 
παραβίασή τους συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις, όπως στην περίπτωση του Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ.
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της  αγοράς201,  που  προς  το  παρόν  δείχνει  να  απουσιάζει.  Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (άρθρο  8  ν.2863/2000),  οι 

ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν πολυμερείς συμβάσεις αυτοδέσμευσης με τις οποίες να καθορίζουν από 

κοινού τις αρχές δεοντολογίας που θα εφαρμόζουν ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης των προγραμμάτων τους. Η 

εφαρμογή  των  συμβάσεων  ελέγχεται  από  Επιτροπή  Δεοντολογίας  που  συγκροτούν  οι  συμβαλλόμενοι,  ενώ  η  μη  κατάρτιση  ή 

προσχώρηση  σταθμού  στις  συμβάσεις  συνεπάγεται  την  επιβολή  από  το  Ε.Σ.Ρ.  της  διοικητικής  κύρωσης  της  ανάκλησης  ή  της 

αναστολής ισχύος της άδειάς του. Δυστυχώς, στην πράξη τα παραπάνω αποτελούν γράμμα κενό, καθώς οι σταθμοί αρκούνται να 

επαναλαμβάνουν στους κώδικες αυτοδέσμευσης τους  αντίστοιχους Κώδικες  του Ε.Σ.Ρ.,  τους  οποίους βέβαια εφαρμόζουν με τα 

γνωστά  αποτελέσματα.  Επιπλέον,  η  ανάθεση  ενός  αντίστοιχου  ρόλου  στις  επαγγελματικές  οργανώσεις,  όπως  η  ΕΣΗΕΑ,  θα 

αποδεικνυόταν μάλλον ατελέσφορη, αν λάβει κανείς υπόψη τη σημερινή κατάσταση του οργάνου, το οποίο εμφανίζεται αδύναμο να 

επιβάλλει τη βούλησή του στις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. 

Η ενεργοποίηση της αυτοδέσμευσης θα ήταν ίσως περισσότερο δυνατή μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών εμπλοκής του κοινού 

παρά  μέσω των  υπαγορευμένων  από  το  νόμο  κωδίκων  δεοντολογίας  των  σταθμών.  Η  άσκηση  κοινωνικού  ελέγχου,  μέσω  της 

ενίσχυσης των οργανωμένων συλλόγων πολιτών, όπως των συλλόγων καταναλωτών, γονέων, των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

φορέων κλπ, αλλά και μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων συλλόγων τηλεθεατών και ακροατών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

αντικίνητρο  για  τους  σταθμούς,  οι  οποίοι  σήμερα  διαμορφώνουν  το  πρόγραμμα  τους  με  γνώμονα  αποκλειστικά  τους  δείκτες 

τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Ειδικότερα, η επίβλεψη των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από μη κυβερνητικούς φορείς θα 

ήταν αποτελεσματικότερη αν συνοδευόταν και από  την άσκηση δημόσιας κριτικής επ’ αυτών –ακόμη και μέσω ιδίων εκπομπών-, 

ώστε να υπάρχει και πρακτικό αντίκτυπο όσον αφορά στην προτίμησή τους από το κοινό.

201 Βλ. Κουλούρη, Ν. (2003), Η αυτορρύθμιση της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης, Δικαιώματα του ανθρώπου (ΔτΑ) 19/2003, σελ. 849 επομ.
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Εδώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία και του ιδιότυπου θεσμού του «Ombudsman», δηλ.  του συνηγόρου του πολίτη,  εν 

προκειμένω του συνηγόρου του τηλεθεατή και ακροατή. Στην ουσία πρόκειται για ένα διαμεσολαβητή μεταξύ των πολιτών και των 

επιχειρήσεων ΜΜΕ, αποστολή του οποίου είναι να δέχεται τα παράπονα του κοινού και να τα μεταφέρει στα ΜΜΕ. Ο θεσμός είναι 

ευρύτατα διαδεδομένος στην Αμερική και στον Καναδά, αλλά λιγότερο δημοφιλής στην Ευρώπη, με εξαίρεση τη Σουηδία απ’ όπου 

έλκει την καταγωγή του202. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η Πορτογαλία με τη θέσπιση των δικών της συνηγόρων τηλεθεατών 

και ακροατών, το Δεκέμβριο του 2005. Η εγκαθίδρυση των δύο οργάνων αποσκοπεί, σύμφωνα με το σχετικό νόμο, στην ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας των πολιτών έναντι του Κράτους και στην προαγωγή του ελέγχου των πολιτών επί προγραμματικών ζητημάτων. Στις 

αρμοδιότητες τους συμπεριλαμβάνονται τα εξής: α) η συλλογή και αξιολόγηση παραπόνων και προτάσεων εκ μέρους των τηλεθεατών 

και των ακροατών και ο επίσημος σχολιασμός επ’ αυτών, β) η εξέταση και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα κριτήρια και τις 

μεθόδους διαμόρφωσης του προγράμματος από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, γ) η ενημέρωση του κοινού για τις κρίσεις τους, ειδικά 

μέσω ενός εβδομαδιαίου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος και δ) η εκπόνηση ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων τους203. 

Ένα ακόμη προτεινόμενο εργαλείο θα μπορούσε να είναι η παροχή από το κράτος οικονομικών κινήτρων προς τους σταθμούς 

για την προβολή ποιοτικότερων εκπομπών, σύμφωνα με τους σκοπούς του άρθρου 15 παρ. 2 Συντ. Από την αρνητική του πλευρά, το 

εργαλείο  αυτό  αναφέρεται  στην  επιβολή προστίμων από  το  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  των προγραμμάτων  Ε.Σ.Ρ.,  η  οποία,  όπως 

προαναφέρθηκε, ενέχει τον κίνδυνο να μετατραπεί σε λογοκρισία. Εκτός αυτού, η δημοφιλής και «εύκολη» πρακτική των χρηματικών 

κυρώσεων όταν δεν περιορίζεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις ποιοτικής υποβάθμισης, περιορίζει το Ε.Σ.Ρ. σε ρόλο αστυνομικού 

οργάνου. Μ’ αυτόν τον τρόπο το Συμβούλιο αποφεύγει να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο ως γνωμοδοτικό όργανο με 

202 Ο πρώτος «Ombudsman» εγκαθιδρύεται νομοθετικά στη Σουηδία το 1809  με σκοπό τη συλλογή και κοινοποίηση των παραπόνων των πολιτών εναντίων των 
κυβερνητικών οργάνων.
203 Βλ.  Sousa,  H.  (2006),  Portugal,  Act  on Public  Radio and Television Ombudsman Approved by  Parliament,  IRIS Legal  Observations  of  the  European 
Audiovisual Observatory 2006-2:19/29, available at http://merlin.obs.coe.int. .

- 98 -



αντικείμενο καταρχήν την έκδοση υποδείξεων και οδηγιών προς τους σταθμούς και δευτερευόντως, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, 

την επιβολή συστάσεων ή άλλων βαρύτερων κυρώσεων.  

Η θετική όψη των οικονομικών κινήτρων έχει να κάνει με την επιδότηση των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων υπό τη μορφή 

είτε  άμεσης  χρηματικής  ενίσχυσης  είτε  φορολογικών  ελαφρύνσεων  για  την  προβολή  συγκεκριμένων  ειδών  προγραμμάτων  που 

εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον (π.χ. ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ή για μετανάστες, ενημέρωση σε θέματα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υγείας, περιβάλλοντος κλπ). Ωστόσο, σ’ αυτή την ευρέως διαδεδομένη πρόταση θα μπορούσαν να διατυπωθούν 

οι εξής αντιρρήσεις: πρώτον, η ραδιοτηλεοπτική αγορά έχει ως κύριο ρυθμιστή την τηλεθέαση, η οποία της αποφέρει τα πολυπόθητα 

διαφημιστικά  έσοδα.  Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  θα  ήταν  διατεθειμένη  να  εντάξει  στο  πρόγραμμά  της  μη  δημοφιλή  προγράμματα, 

προκειμένου να κερδίσει υποδεέστερες σε μέγεθος επιδοτήσεις –με τον ίδιο τρόπο που είναι διατεθειμένη να πληρώνει για δημοφιλή 

προγράμματα που επισύρουν χρηματικές ποινές-. Δεύτερον, το σύστημα οικονομικής επιβράβευσης των σταθμών θα είχε την εγγενή 

αδυναμία του μη αντικειμενικού προσδιορισμού των ποιοτικών ή των λιγότερο ποιοτικών προγραμμάτων, όπως περιγράφηκε στα 

προηγούμενα. Τρίτον, η επιχορήγηση των ποιοτικών προγραμμάτων εις βάρος των φορολογουμένων δεν θα είχε νόημα στην ελληνική 

αγορά,  από τη  στιγμή που γι’  αυτό  το  σκοπό υπάρχει  η  δημόσια  ραδιοτηλεόραση,  η  οποία εισπράττει  το  ανταποδοτικό  τέλος. 

Συνεπώς, θα ήταν σκοπιμότερο η δημόσια ραδιοτηλεόραση να αναβαθμίσει το πρόγραμμα της, ώστε να ανταποκριθεί στο θεσμικό της 

ρόλο ως πολιτισμικός παράγοντας της χώρας, παρά να προσπαθεί να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς204. 

204 Ο Βρετανικός Οργανισμός Ραδιοτηλεόρασης (BBC) προβάλλεται συχνά ως τυπική περίπτωση δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που αποστασιοποιείται από τη 
δυναμική της εμπορευματοποίησης, αν και το ιδεώδες αυτό έχει υπονομευτεί συχνά από τη δεκαετία του 90’.
Βλ. Curran, J. & Gurevitch, M. (2001), Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνία, εκδόσεις Πατάκη, σελ. 33 επ. 
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3. Η διαφάνεια και ο έλεγχος συγκέντρωσης της αγοράς
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3.1 Οι αρχές της διαφάνειας και την πολυφωνίας

Η τάση συγκέντρωσης επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτελεί κατά την τελευταία 

εικοσαετία ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην εξάπλωση του φαινομένου ήταν η τεχνολογική 

σύγκλιση, η απελευθέρωση των αγορών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίου. Εξάλλου, η υψηλή συγκέντρωση δεν περιορίστηκε στα μέσα 

ενημέρωσης  αλλά  συμπεριέλαβε  ολόκληρη  την  πολιτιστική  βιομηχανία  (τηλεόραση,  ραδιόφωνο,  διαδίκτυο,  έντυπα,  βιβλίο, 

κινηματογράφος, δισκογραφία)205.  

Παρατηρώντας τη συσσώρευση πολιτιστικού κεφαλαίου τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο εγχώριων αγορών 

πολιτικές  και  κοινωνικές  δυνάμεις  άρχισαν  να  διατυπώνουν  ανοικτά  τις  ανησυχίες  τους  για  τις  συνέπειες  του  φαινομένου  στη 

λειτουργία της δημόσια σφαίρας.  Μεταξύ των ζητημάτων που απασχόλησαν ήταν η εύρεση των θεμιτών επιπέδων συγκέντρωσης με 

βάση  κριτήρια  ποιοτικά  και  ποσοτικά206 και  η  εφαρμογή  αποτελεσματικών  μέτρων,  ώστε  να  αποτραπεί  ο  σφετερισμός  του 

επικοινωνιακού πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, διατυπωνόταν το αίτημα για κρατική ρυθμιστική παρέμβαση, ώστε να εξασφαλιστεί η 

επαρκής δημόσια πληροφόρηση, ο πολιτικός και πολιτισμικός πλουραλισμός και η ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.  
205 Την κυριάρχηση της παγκόσμιας επικοινωνιακής αγοράς από το λεγόμενο “Big Five”, δηλ. το καρτέλ πέντε πολυεθνικών συγκροτημάτων, που περιλαμβάνει 
τις Time Warner, Walt Disney, News Corporation, Viacom και Bertelsmann, περιγράφει παραστατικά ο Bagdikian.
Bagdikian, B. (2004), The new media monopoly, Boston: Beacon Press.
206 Π.χ.  Οι  Golding και  Merdock θεωρούν  ως βασικό  μέτρο  για  την  αποτίμηση  των υφιστάμενων  συστημάτων  «το  γενικό  ιδεώδες  ενός  επικοινωνιακού 
συστήματος που λειτουργεί ως δημόσια σφαίρα ανοιχτή, πολυφωνική και προσιτή».
Βλ. Curran, J. & Gurevitch, M. (2001),  (επιμ.) Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και κοινωνία, εκδόσεις Πατάκη, σελ. 36.
Η διεθνής βιβλιογραφία χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για τη μέτρηση της συγκέντρωσης μεριδίου αγοράς σε ένα κλάδο της οικονομίας. Μία απλή μέθοδος για 
την μέτρηση του βαθμού συγκέντρωσης στην αγορά ΜΜΕ είναι αυτή που προτείνουν οι  Albarran και  Dimmick, σύμφωνα με την οποία, αν τα έσοδα των 
τεσσάρων μεγαλυτέρων εταιριών (CR4) είναι ίσα ή ξεπερνούν το 50% των συνολικών εσόδων του κλάδου ή αν τα έσοδα των οκτώ μεγαλυτέρων εταιριών (CR8) 
ξεπερνούν το 75% των συνολικών εσόδων του κλάδου, τότε ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση.
Βλ. Albarran, A. & Dimmick, J. (1996), Economies of multiformity and concentration in the communication industries, Journal of Media Economics 9, pp. 41-49.
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Αντίστοιχα και στη χώρα μας, η πολιτική εξουσία καλούνταν να καταπολεμήσει τη συγκέντρωση ελέγχου και την αδιαφάνεια 

στην αγορά των μέσων ενημέρωσης, τις οποίες η ίδια είχε ευνοήσει ποικιλοτρόπως, κυρίως επιδεικνύοντας από την αρχή ανοχή στη 

δημιουργία  ενός  καθεστώτος  ανομίας  και  αναρχίας,  που  επέτρεπε  σε  κάθε  επίδοξο  καναλάρχη  την  αυθαίρετη  κατάληψη  των 

ραδιοτηλεοπτικών  συχνοτήτων.  Δευτερευόντως,  με  αμφισβητούμενες  επιλογές,  όπως  την  πριμοδότηση  των  ισχυρών  εκδοτικών 

επιχειρήσεων (με τη καθιέρωση του κριτηρίου της  εμπειρίας και της παράδοσης στο χώρο των ΜΜΕ κατά την πρώτη αδειοδοτική 

διαδικασία207)  ή  την  καθιέρωση  οικονομικών  προνομίων  που  ενθαρρύνουν  τις  αδιαφανείς  λειτουργίες  και  στρεβλώνουν  τον 

ανταγωνισμό (χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου προνομίου παραμένει μέχρι και σήμερα η δυνατότητα έκπτωσης δαπανών των 

επιχειρήσεων ΜΜΕ από τα διαφημιστικά τους έσοδα χωρίς δικαιολογητικά208).  

Αναμενόμενα, η ρύθμιση του επικοινωνιακού συστήματος και η οριοθέτηση των σχέσεών του με το πολιτικό και το οικονομικό 

σύστημα, ήταν μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν ιδιαίτερα την Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή. Με τη συνταγματική αναθεώρηση του 

2001 κατοχυρώθηκαν ρητά οι αρχές της διαφάνειας και τη πολυφωνίας στην ενημέρωση, ως θεσμικές εγγυήσεις που διέπουν την 

ραδιοτηλεοπτική  αγορά.  Το  άρθρο  14  παρ.  9,  που  αφορά  όλα  τα  μέσα  ενημέρωσης,  ορίζει  στα  τέσσερα  πρώτα  εδάφια:  «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».

207 Άρθρο 4 ν.1866/1989 και 5 παρ. 2 Π.Δ.25/1998.
208 Για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας – τηλεόρασης προβλέπονται μέχρι την 31.12.2008 τα εξής ποσοστά έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά:

- Σε ακαθάριστα έσοδα από διαφημίσεις μέχρι 8.804.109 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 1%.
- Σε ακαθάριστα έσοδα πάνω από 8.804.109 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 0,5 %.

Βλ. Υ.Α.100/2005 «Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών».
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 Ως διαφάνεια, λοιπόν, νοείται η δυνατότητα του κοινού πολίτη να λάβει γνώση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της οικονομική 

κατάστασης και των μέσων χρηματοδότησης όλων των μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται δηλ. για τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία 

που θα έπρεπε να προστατεύονται από το επιχειρηματικό απόρρητο, όμως η δημοσιοποίησή τους επιβάλλεται λόγω της λειτουργίας 

της ραδιοτηλεόρασης ως δημόσιας υπηρεσίας που θα πρέπει να αποσκοπεί στο δημόσιο συμφέρον. Η υποχρέωση για διαφάνεια 

απορρέει από το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση (άρθρο 15 παρ. 1 Συντ.), καθώς «πληροφορημένος είναι ο πολίτης που 

γνωρίζει από ποιες πηγές αντλεί την πληροφόρησή του»209. 

Από την άλλη, ως πολυφωνία νοείται η ύπαρξη πλουραλισμού πηγών πληροφόρησης, μέσω της απαγόρευσης της συγκέντρωσης 

ελέγχου των μέσων ενημέρωσης στα χέρια μικρού αριθμού προσώπων –είτε με τη συγκέντρωση ιδιοκτησίας είτε με τη συγκέντρωση 

μεριδίου αγοράς- και μέσω της διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού210. Προαπαιτούμενο της πολυφωνίας είναι η διαφάνεια, καθώς 

το  κράτος  δεν  μπορεί  να  εφαρμόσει  τα  αντιμονοπωλιακά του  μέτρα,  αν  δεν  έχει  προηγουμένως  σαφή  γνώση της  οικονομικής 

λειτουργίας των εταιριών.    

Η Πολιτεία είχε θεσπίσει ήδη πριν από τη συνταγματική αναθεώρηση αυστηρές αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις,  με τον νόμο 

2328/1995, οι οποίες παρέμειναν μερικώς σε ισχύ μέχρι και τον πρόσφατο νόμο 3592/2007. Συγκεκριμένα, ο ν.2328/1995 επέτρεπε 

την κατοχή μίας μόνο τηλεοπτικής και μίας ραδιοφωνικής άδειας και απαγόρευε τη συμμετοχή σε περισσότερες από δύο κατηγορίες 

μέσων (τηλεόραση,  ραδιόφωνο,  εφημερίδα).  Πέραν τούτου,  ο  νόμος  προέβλεπε  ότι  κάθε  φυσικό ή  νομικό  πρόσωπο μπορεί  να 

συμμετέχει σε μία μόνο τηλεοπτική επιχείρηση και μέχρι ποσοστού 25% ή να είναι μέτοχος μίας μόνο εταιρείας η οποία συμμετέχει 

στο κεφάλαιο τηλεοπτικής επιχείρησης μέχρι του παραπάνω ποσοστού. Οι παραπάνω απαγορεύσεις καταλάμβαναν και το σύζυγο και 

τους συγγενείς των μετόχων μέχρι και τετάρτου βαθμού, αλλά μόνο όταν οι τελευταίοι δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική 

209 Βλ. Αλιβιζάτου, Ν. (2004), Σύνταγμα & «διαπλοκή», Συμβολή στην ερμηνεία της (νέας) παρ. 9 του άρθρου 14 Σ, ΔίΜΕΕ 1/2004, σελ. 21.
210 Ο πλουραλισμός των πηγών πληροφόρησης συνδυάζεται με τον πλουραλισμό στο περιεχόμενο του προγράμματος που επιβάλλεται από το άρθρο 15 παρ. 2 
του Συντάγματος.
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τους  αυτοτέλεια (άρθρο 1 παρ.  9-10 και  άρθρο 6 παρ.8).  Η προϋπόθεση της έλλειψης οικονομικής αυτοτέλειας αποτέλεσε  μεν 

«δούρειο ίππο» για την κατ’ ουσία κάμψη της απαγόρευσης, ωστόσο δεν θα ήταν δυνατό να γίνει διαφορετικά. Η απόλυτη και χωρίς 

εξαιρέσεις απαγόρευση της συμμετοχής των συγγενών θα περιόριζε υπέρμετρα την επιχειρηματική ελευθερία των προσώπων κατά το 

άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.211.  

Αναφορικά  με  την  αρχή  της  διαφάνειας,  ο  ν.2328/1995  προέβλεπε  κατά  πρώτο  λόγο  την  υποχρέωση  της  υποψήφιας  για 

αδειοδότηση εταιρείας  να αναφέρει  στην αίτηση χορήγησης τηλεοπτικής  ή  ραδιοφωνικής  άδειας,  μεταξύ  άλλων,  και  τον  τρόπο 

απόκτησης των οικονομικών μέσων της, αλλά και τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων των μετόχων της, που κατέχουν 

ποσοστό  μεγαλύτερο  του  2,5%  (άρθρο  2  παρ.  3  και  άρθρο  7  παρ.  3).  Αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  προέλευσης  των  μέσων 

χρηματοδότησης, όπως ορίζουν τα παραπάνω, τέθηκε το Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 2 παρ. 4). Το Ε.Σ.Ρ. αποκτούσε επίσης το δικαίωμα να ζητά 

από τους σταθμούς κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, τη διοίκηση, τη διαχείριση τους, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα 

που αυτοί διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο των εταιριών από ανεξάρτητα όργανα 

(άρθρο 1 παρ. 17). Η σημαντικότερη όμως ρύθμιση, που αποτελούσε και αναγκαία συνθήκη για τον έλεγχο της συγκέντρωσης, ήταν η 

υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των μετοχών των ανωνύμων εταιριών που αιτούνται για τηλεοπτική ή ραδιοφωνική άδεια (άρθρο 1 

παρ. 9 και άρθρο 7 παρ. 6).

 Κύριο χαρακτηριστικό των αντιμονοπωλιακών διατάξεων του ν.2328/1995 ήταν η αδυναμία διοικητικής υλοποίησής τους, κατά 

κύριο λόγο γιατί ο νόμος παρέπεμπε στην έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Με τη συνεχή 

αναβολή των διαδικασιών αδειοδότησης οι  anti-trust αρμοδιότητές του Ε.Σ.Ρ.,  οι οποίες ασκούνταν κυρίως κατά τον έλεγχο της 

συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση των αδειών, παρέμεναν γράμμα κενό. Κατά συνέπεια, η αδυναμία του Ε.Σ.Ρ 

211 Βλ. Κοντιάδη, Ξ. (2001),  Η οριοθέτηση της σχέσης πολιτικής εξουσίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Πλουραλισμός και διαφάνεια στο επικοινωνιακό  
σύστημα κατά τα άρθρα 14 και 15 του νέου Συντάγματος, σε: Τσάτσου, Δ., Βενιζέλου, Ε. & Κοντιάδη, Ξ. (2001), (Επιμ.) Το νέο Σύνταγμα (Πρακτικά συνεδρίου 
για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001), εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 286. 

- 104 -



να προβεί στις απαιτούμενες παρεμβάσεις και η ελλιπής υλοποίηση του νόμου από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ οδήγησαν στην 

επικράτηση της άποψης περί ανεπάρκειας των ρυθμίσεων.

Από την άλλη, το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ.310/1996 με κύρια αρμοδιότητα την 

τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, χαρακτηρίστηκε είτε από απραξία (μέχρι το Δεκέμβριο του 1999) είτε από δυσλειτουργία. Στις 

βασικές εργασίες του περιλαμβάνονται η καταχώρηση σε ειδικές μερίδες στοιχείων σχετικών με την εταιρική ταυτότητα και  τη 

μετοχική σύνθεση των εποπτευόμενων επιχειρήσεων, καθώς και η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις, 

σχετικά με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, τις ασυμβίβαστες ιδιότητες και τη συγκέντρωση. Στο Τμήμα αυτό ανατέθηκε μετά 

τον ν.3021/2002 η αρμοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικών διαφάνειας για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανάθεσης 

δημοσίων έργων (ως  προαπαιτούμενο για  τη σύναψη της  δημόσιας  σύμβασης)  ή  η  έκδοση απορριπτικής  πράξης  σε  περίπτωση 

διαπίστωσης  από  το  Συμβούλιο  της  ύπαρξης  ασυμβίβαστης  ιδιότητας212.  Όλα  τα  παραπάνω  συνεπάγονταν  έναν  τεράστιο  όγκο 

εργασίας, αδύνατο να διεκπεραιωθεί, όπως μαρτυρούν και οι Εκθέσεις Πεπραγμένων της Αρχής. Το Τμήμα δίνοντας βαρύτητα στην 

έκδοση των πιστοποιητικών διαφάνειας,  από την οποία εξαρτιόταν η σύναψη έγκυρων δημοσίων συμβάσεων, δεν επιτέλεσε την 

ουσιαστική του αρμοδιότητα για καταγραφή των επιχειρήσεων ΜΜΕ213. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο κατά το χρονικό διάστημα 

από 1.1.2007 μέχρι 15.10.2007 (οπότε και καταργήθηκε η παραπάνω αρμοδιότητα) το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε 2.186 πιστοποιητικά. Εξάλλου, 

οι ελλείψεις του Ε.Σ.Ρ. σε υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του σύγχρονου χρηματιστικού 

συστήματος,  καθιστούν ακόμα πιο δύσκολο τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» και  των μετοχολογίων των σταθμών μέχρι  φυσικού 

προσώπου, όταν μάλιστα στη σύνθεση μετέχουν off-shore εταιρίες ή όταν υφίσταται συμμετοχή συζύγων ή συγγενών σε δύο ή και 

περισσότερα μέσα (βλ. χαρακτηριστικά το Παράρτημα 5).

212 Άρθρο 4 ν.3021/2002.
213 Μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 15.10.2007 (οπότε και καταργήθηκαν τα πιστοποιητικά διαφάνειας).
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3.2 Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

Ο  πρόσφατος  θεσμικός  νόμος  3592/2007  δεν  επέφερε  τομές  μόνο  στο  αδειοδοτικό  καθεστώς  –όπως  αναλύθηκε  στα 

προηγούμενα-,  αλλά  και  στο  πολύπαθο  πεδίο  του  ελέγχου  συγκέντρωσης  των  ΜΜΕ.  Το  εφαρμόσιμο   των  ρυθμίσεων  και  τα 

αποτελέσματά  τους  τόσο  από  την  οικονομική  τους  διάσταση  όσο  και  από  τη  διάσταση  του  επιδιωκόμενου  πληροφοριακού 

πλουραλισμού μένουν να κριθούν σε βάθος χρόνου. Η παρούσα μελέτη θα περιοριστεί στη συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω 

ρυθμίσεων. 

3.2.1. Η συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά

Καταρχήν, ο νέος νόμος ορίζει την έννοια της συγκέντρωσης ελέγχου στην αγορά ως «το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα 

μέσα ενημέρωσης σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε μέσα ενημέρωσης της αυτής ή και άλλης μορφής (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επιμέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το μέσο ή τα 

μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά)» (άρθρο 3 παρ. 1).  Η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την 

έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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Όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης της ίδιας μορφής (π.χ. τηλεόραση), 

αποκτά μερίδιο αγοράς  άνω του 35% στην επιμέρους  αγορά της  εμβέλειας  του μέσου (τηλεόραση,  ραδιόφωνο,  εφημερίδες  και 

περιοδικά). 

Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα μέσα άλλης μορφής, η κατοχή δεσπόζουσας θέσης 

διαπιστώνεται επίσης με την απόκτηση μεριδίου αγοράς: α) άνω του 32% στο σύνολο των δύο αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε 

δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας, β) άνω του 28% στο σύνολο των τριών αγορών και γ) άνω του 25% στο 

σύνολο των τεσσάρων αγορών.

Ως κριτήρια για τη διαπίστωση δεσπόζουσας θέσης ορίζονται: α) για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο η διαφημιστική δαπάνη 

και τα έσοδα από την πώληση των προγραμμάτων τους ή την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε ετήσια βάση και β) για τις 

εφημερίδες και τα περιοδικά η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από τις πωλήσεις τους σε ετήσια βάση (άρθρο 3 παρ. 4). Εκτός από 

τα  παραπάνω στοιχεία,  η  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  θα  λαμβάνει  υπόψη  και  τις  μετρήσεις  τηλεθέασης  ή  ακροαματικότητας,  τα 

αποτελέσματα των οποίων θα της υποβάλλονται σε μηνιαία βάση από τις εταιρίες μετρήσεων (άρθρο 4 παρ. 10). 

Η απλή κατοχή δεσπόζουσας θέσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν επιφέρει κυρώσεις. Αυτό που απαγορεύεται είναι η 

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, την έννοια της οποίας ο νομοθέτης δεν προσδιορίζει επακριβώς. Προχωρά, πάντως, σε μία ενδεικτική 

απαρίθμηση περιπτώσεων κατάχρησης (όπως ο άμεσος ή έμμεσος εξαναγκασμός για τον καθορισμό τιμών ή άλλων μη εύλογων όρων 

συναλλαγής, η εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές με τρόπο ώστε κάποιες  επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση 

στον ανταγωνισμό κλπ). Η διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων υπάγεται στην αρμοδιότητα 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία καλείται να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις του ν.703/1977214. Για την άσκηση των νέων 

καθηκόντων της Επιτροπής προβλέπεται η σύσταση Ειδικού Τμήματος Ελέγχου της Αγοράς Μέσων Ενημέρωσης (άρθρο 18).

214 N.730/1977 «Περί ελέγχου  μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας   του  ελευθέρου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α` 278/1977).
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3.2.2. Η συγκέντρωση ιδιοκτησίας

Ο νέος νόμος απαγορεύει τη συγκέντρωση ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της ίδιας 

μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο), εφόσον αυτά έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα (άρθρο 5 παρ. 1.). 

Επιτρέπεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η συμμετοχή σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό με ποσοστό μέχρι και 100% 

(άρθρο 5 παρ. 2). Καταργείται, λοιπόν, το ανώτατο όριο συγκέντρωσης κεφαλαίου του 25% που επέβαλλε ο ν.2328/1995, το οποίο 

είχε σαν δικαιολογητική βάση ότι με την επιβολή πολυμετοχικής σύνθεσης θα απέτρεπε κάποιον μεγαλομέτοχο από το να επιβάλλει 

τη δημοσιογραφική του γραμμή στο σταθμό.

Επιπλέον, επιτρέπεται η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο της ίδιας μορφής, εφόσον 

αυτό δεν έχει τον έλεγχο αυτής. Έλεγχος της επιχείρησης υφίσταται όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο επηρεάζει με οποιονδήποτε 

τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης. Ειδικότερα:

i. όταν κατέχει σε περισσότερα του ενός μέσα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του μέλους οργάνου 

διοίκησης, του διαχειριστή ή κατατάσσεται μεταξύ των δέκα μεγαλυτέρων μετόχων, εταίρων ή κατόχων δικαιωμάτων 

ψήφου της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μετοχών, μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου θα αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στο 1% του συνόλου ή

ii. όταν κατέχει οποιαδήποτε από τις ιδιότητες αυτές και στα δύο μέσα ή

iii.   όταν έχει το δικαίωμα σε περισσότερα του ενός μέσα να διορίζει ή να ανακαλεί τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. ή 

διαχειριστή.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ελέγχου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ 

πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ασκούν αθέμιτη επιρροή,  δηλ. εφόσον 
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παραβιάζουν τους κανόνες της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και ίσης ενημέρωσης και του ανταγωνισμού (άρθρο 5 παρ. 3 εδ. β’). 

Οι περιπτώσεις άσκησης αθέμιτης επιρροής θα εξετάζονται είτε από το Ε.Σ.Ρ. είτε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (άρθρο 5 παρ. 3 

εδ. γ’).

Σε αντίθεση με τα ενημερωτικά ηλεκτρονικά μέσα, επιτρέπεται ο έλεγχος  σε περισσότερα μη ενημερωτικά ηλεκτρονικά μέσα 

της ίδιας μορφής εφόσον δεν υπερβαίνει:

 Τον έναν μη ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας και τον έναν 

ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας.

 Τους  δύο  μη  ενημερωτικούς  νομίμως  λειτουργούντες  τηλεοπτικούς  σταθμούς  εθνικής  ή  περιφερειακής  εμβέλειας, 

εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος σε ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής 

εμβέλειας.

 Το  ποσοστό  15%  του  συνόλου  των  προκηρυχθησομένων  αδειών  μη  ενημερωτικών  ραδιοφωνικών  σταθμών  κάθε 

νομού/γεωγραφικής περιοχής και κατ’ ανώτατο όριο τους 3 νομούς/γεωγραφικές περιοχές.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σε εφημερίδες και περιοδικά δεν υπόκειται στους παραπάνω περιορισμούς 

(άρθρο 5 παρ. 8), παρά μόνο στους περιορισμούς που θέτουν οι διατάξεις περί συγκέντρωσης ελέγχου στην αγορά. 

Τέλος, η αρμοδιότητα για τον έλεγχο συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανατίθεται στο Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 5 

παρ. 12).

3.2.3. Παρατηρήσεις
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Α. Η πρώτη επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι ότι ο νέος νόμος υιοθετεί ορολογία και κριτήρια που παραδοσιακά υφίστανται 

στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά215, η οποία προσδιορίζεται με 

κριτήρια καθαρά οικονομικά (τα διαφημιστικά έσοδα και τα έσοδα από την πώληση προγράμματος), ενώ ο βαθμός διεισδυτικότητας 

των μέσων με βάση τις μετρήσεις τηλεθέασης λαμβάνεται υπόψη μόνο δευτερευόντως και πάλι όχι δεσμευτικά. Όπως προαναφέραμε, 

αρμόδια να διαπιστώνει την κατοχή ή την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εκτός από τις 

διατάξεις αυτού του νόμου θα εφαρμόζει και τις διατάξεις του ν.703/1977 περί ανταγωνισμού. 

 Με βάση τα δεδομένα αυτά, διαπιστώνουμε ότι η συγκέντρωση ελέγχου στον  ευαίσθητο τομέα της ραδιοτηλεόρασης θα 

αντιμετωπίζεται  κατά  βάση  με  τον  ίδιο  τρόπο  με  τον  οποίο  αυτή  αντιμετωπίζεται  σε  οποιοδήποτε  άλλο  κλάδο  της  ελληνικής 

οικονομίας. Όπως τονίσθηκε, η επιλογή του νομοθέτη ήταν να μην εντάξει στα κριτήρια κατοχής δεσπόζουσας θέσης το μερίδιο 

τηλεθέασης ή ακροαματικότητας των σταθμών. Αυτό απλώς θα «λαμβάνεται υπόψη», όχι από το Ε.Σ.Ρ. αλλά από την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. Συνεπώς, η υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής της πολυφωνίας –που προαναγγέλλει ο ίδιος ο νόμος- ανατίθεται 

σε μία Αρχή που λειτουργεί έξω από τα ραδιοτηλεοπτικά πράγματα, με βάση κανόνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες ανταγωνισμού της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.    

  

Β. Ο νέος νόμος θεμελιώνει ένα σαφώς πιο φιλελεύθερο καθεστώς ελέγχου της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά πρώτο λόγο, επιτρέπει την πολυϊδιοκτησία σε όλες τις κατηγορίες ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

εφημερίδες και περιοδικά) αντί για 2 κατηγορίες που επέτρεπε ο ν.2328/1995, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ομίλων ηλεκτρονικών 

215 Κατά τον Δ. Χαραλάμπη «Ο έλεγχος της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά είναι ένα πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο,  το οποίο δεν αντιτίθεται στην 
οικονομική ελευθερία, αλλά την υλοποιεί ουσιαστικά, και αποτελεί το μόνο μέσο αποφυγής εμπλοκών στη λειτουργία της οικονομίας και αποφυγής θέσπισης 
ρυθμίσεων που αντίκεινται στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη και την αρχή της οικονομικής ελευθερίας που τη διέπει».
Βλ. Χαραλάμπη, Δ., ό.π., σελ. 33.
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και εντύπων μέσων. Επίσης, εισάγει το ποιοτικό κριτήριο του πραγματικού ελέγχου του μέσου, το οποίο θα εφαρμόζεται από κοινού 

με το ποσοτικό κριτήριο του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών. Έτσι, επιτρέπεται η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου 

και σε δεύτερο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ενημερωτικού χαρακτήρα, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτού, ενώ ακόμα πιο 

χαλαροί είναι οι περιορισμοί στη κατηγορία των μη ενημερωτικών μέσων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για την 

αδειοδότηση, φανερώνουν τη βούληση του νομοθέτη για ισχυροποίηση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και για μείωση του αριθμού των 

λειτουργούντων σταθμών.

Γ. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του νέου νόμου είναι,  όπως έχει  διατυπωθεί  ήδη, η  περικοπή των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ.  Τα 

ζητήματα της  συγκέντρωσης  ελέγχου  θα  επιλύονται  πλέον  από  την  Επιτροπή  Ανταγωνισμού,  ενώ το  Ε.Σ.Ρ.  θα  διατηρήσει  τις 

αρμοδιότητες ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των μέσων χρηματοδότησης των σταθμών. Όσον αφορά τον έλεγχο της 

άσκησης αθέμιτης  επιρροής  μέσω παρένθετων προσώπων,  αυτός  σύμφωνα με το  νόμο θα ανατίθεται  είτε  στο  Ε.Σ.Ρ.  είτε  στην 

Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αν στα παραπάνω προστεθεί και η σύσταση Ειδικού Τμήματος Ελέγχου της Αγοράς Μέσων Ενημέρωσης 

από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, διερωτάται κανείς πόσες είναι στο σύνολό τους οι εναπομένουσες αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και πώς 

οι δύο αρχές θα συνυπάρξουν αρμονικά.

4. Το ασυμβίβαστο του «βασικού μετόχου»
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 Η  άποψη  περί  διαπλοκής  πολιτικής,  πληροφοριακής  και  οικονομικής  εξουσίας  με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  άνομων 

συμφερόντων είναι ευρέως διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, σε καμία άλλη χώρα δεν κυριαρχεί τόσο απόλυτα όσο στην 

Ελλάδα η αντίληψη ότι τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ λειτουργούν αποκλειστικά ως μοχλοί πίεσης των ιδιοκτητών τους προς τους πολιτικούς 

με σκοπό τη σύναψη προσοδοφόρων οικονομικών συμφωνιών με το Δημόσιο. Στην αντίληψη αυτή οφείλει την θεσμοθέτησή του το 

ασυμβίβαστο  της  παράλληλης  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  στα  μέσα  ενημέρωσης  και  στα  δημόσια  έργα,  γνωστό  και  ως 

ασυμβίβαστο του «βασικού μετόχου».

Η «παγκόσμια πρωτοτυπία»216 του βασικού μετόχου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 1 παρ. 

11 του ν.2328/1995, το εδ. α’ του οποίου ορίζει: «Όσοι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας ή ασκούν 

ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα ή προμήθειες από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή 

συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρίες δεν μπορούν να κατέχουν ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν 

στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας, που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή 

εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή ημερήσια ή μη ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα ή σε εταιρία που συμμετέχει σε 

παρόμοια  εταιρία.  Στα  έργα  ή  τις  προμήθειες  περιλαμβάνεται  και  η  παροχή  υπηρεσιών».  Σε  περίπτωση  παραβίασης  της 

απαγόρευσης,  το  Ε.Σ.Ρ.  έχει  την  αρμοδιότητα  να  επιβάλλει  κυρώσεις  (άρθρο  4  παρ.  1)  σε  βάρος  των  ραδιοτηλεοπτικών 

επιχειρήσεων - όχι όμως και σε βάρος των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν τα δημόσια έργα. Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται 

επίσης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η «αθέμιτη χρήση» των μέσων ενημέρωσης και ιδίως εκείνων στις επιχειρήσεις των 

οποίων μετέχουν πρόσωπα που εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο, για την άμεση ή έμμεση άσκηση επιρροής στη διαδικασία ανάθεσης 

έργου ή προμηθειών (άρθρο 1 παρ. 11 εδ. ε’). Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος του ασυμβιβάστου επιβλήθηκε η υποχρέωση 

216 Βλ. Αλιβιζάτου, Ν. (2004), ό.π., σελ. 16 επ.
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ονομαστικοποίησης των μετοχών των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες μετέχουν στους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων 

έργων217.

Το άρθρο 1 παρ. 11 εδ. α’ καθιέρωνε, λοιπόν, ένα «προληπτικό ασυμβίβαστο» υπέρμετρα ευρύ, αφού απαγόρευε κατά τρόπο 

απόλυτο την ταυτόχρονη  συμμετοχή στο κεφάλαιο ραδιοτηλεοπτικής επιχείρησης και στο κεφάλαιο επιχείρησης που συνάπτει 

συμβάσεις  με  το  Δημόσιο,  ακόμα  και  σε  πρόσωπα  που  δεν  χρησιμοποιούσαν  κατά  τρόπο  αθέμιτο  τη  συμμετοχή  τους  στη 

ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση με σκοπό να επηρεάσουν τις διαδικασίες ανάθεσης218. Εκτός αυτού, η πρακτική εφαρμογή της διάταξης 

ήταν αντικειμενικά αδύνατη, καθώς προϋπέθετε τον έλεγχο των μετόχων 2.000 περίπου ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων – μεταξύ 

αυτών και εισηγμένων στο ΧΑΑ. Με βάση το γράμμα του ν.2328/1995 κανείς από τους χιλιάδες μετόχους του MEGA ή του ALTER 

ή του ΔΟΛ (Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη) δεν επιτρεπόταν να έχει μετοχές τραπεζών ή κατασκευαστικών εταιριών ή 

εταιριών πληροφορικής που συναλλάσσονταν με το Δημόσιο κ.ο.κ. 

Τα  παραπάνω  ζητήματα  τέθηκαν  στο  προσκήνιο  κατά  την  υπόθεση  «Travel Plan».  Πιο  συγκεκριμένα,  δημοσιογραφικές 

αποκαλύψεις σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών του Γραφείου Γενικού Τουρισμού  Travel Plan - 

ιδιοκτησίας του ΔΟΛ, ο οποίος είναι μέτοχος της Τηλέτυπος Α.Ε. (MEGA) - με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Ο.Τ.Ε. ανάγκασαν 

το Ε.Σ.Ρ να προχωρήσει επιλεκτικά στον προβλεπόμενο έλεγχο219.  Το Ε.Σ.Ρ.,  παρόλο που δεν διαπίστωσε την ύπαρξη «αθέμιτης 

επιρροής» (κατά το άρθρο 1 παρ. 11 εδ. ε’) εκ μέρους του  MEGA, το τιμώρησε με το πρόστιμο των 100.000.000 δραχμών για 
217 Η οποία κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως σύμφωνη με το Σύνταγμα, με την υπ’ αριθμ. 1792/1997 απόφαση (Ολομ.).
218 Βλ. Ανθόπουλου, Χ. (2006),  Το ασυμβίβαστο των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης πριν και μετά το νέο άρθρο 14 παρ.  9 του Συντάγματος,  σε (επιμ.  Ξ. 
Κοντιάδη) Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2006, σελ.327 επ.
219 Με αφορμή την υπόθεση Travel Plan το Ε.Σ.Ρ. επέκτεινε τον έλεγχό του και στους υπόλοιπους μετόχους της Τηλέτυπος Α.Ε., αλλά και στους υπόλοιπους 
τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, για να ανακαλύψει πλήθος παρόμοιων «παρανομιών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δ. Ψυχογιός. Διαπιστώθηκε, 
μεταξύ άλλων, ότι:
 Στο κεφάλαιο του «Τηλέτυπου» μετέχουν επίσης τράπεζες (Εθνική, Πίστεως, ΕΤΒΑ, Eurobank) που συνεχώς αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις.
 Μέτοχοι του «Τηλέτυπου» επίσης είναι διάφορα αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων, που θα κατέχουν οπωσδήποτε μετοχές κατασκευαστικών 
εταιριών ή εταιριών πληροφορικής που αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις.

- 113 -



παράβαση του άρθρου 1 παρ. 11 εδ. α’220. Εν συνεχεία, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1882/2003 απόφαση του 

ακύρωσε την απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ με την οποία επιβλήθηκε το παραπάνω πρόστιμο, κρίνοντας ότι αυτό θα 

έπρεπε να είχε επιβληθεί στο μέτοχο που σύναψε τη σύμβαση και όχι στην ανώνυμη εταιρεία. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί, 

ωστόσο, είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 11 εδ. α’ συνιστά θεμιτό συνταγματικό 

περιορισμό της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, που τίθεται προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Τις βασικές ρυθμίσεις του ν.2328/1995 ήρθε να επικυρώσει η Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή, τις εργασίες της οποίας σημάδεψε η 

έντονη  «διαπλοκολογία»,  τεκμηριωμένη  ή  μη221.  Η  τελική  διατύπωση  του  άρθρου  14  παρ.  9  Συντ.  υπήρξε  «εξαντλητικά 

λεπτομερειακή» και  «αποτέλεσμα μιας  πλειοδοτικής  διαδικασίας,  στην οποία άπαντες διεκδικούσαν τον τίτλο του πολεμίου της 

διαπλοκής»222.  Οι  καινοτομίες  που  επέφερε  το  αναθεωρημένο  Σύνταγμα  σε  σύγκριση  με  τον  ν.2328/1995  περιλαμβάνουν  την 

εισαγωγή  πλέον  του  όρου  «βασικός  μέτοχος»,  τη  διεύρυνση του  ασυμβιβάστου  στα  καλούμενα  «παρένθετα  πρόσωπα» και  την 

πρόβλεψη κυρώσεων, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης αλλά και για τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν δημόσια 

 Μέτοχος του ALPHA είναι η Interamerican, η οποία είναι επίσης μέτοχος του «Τηλέτυπου» και φαίνεται ότι υπάρχουν θυγατρικές της που συναλλάσσονται 
με το Δημόσιο.
  Οι βασικοί μέτοχοι του ANTENNA είναι εταιρίες holding της οικογένειας Κυριακού, όλες με έδρα την Ιρλανδία, ενώ θα πρέπει να διερευνηθεί και σε ποιους 
ανήκουν οι μετοχές που βρίσκονται στην Αμερική, με θεματοφύλακα την Bank of New York.
  Μέτοχοι τόσο του STAR όσο και του «Τηλέτυπου» εμφανίζονται κυπριακές εταιρίες που φαινομενικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, όμως η εν Αθήναις έδρα 
τους βρίσκεται στα κτίρια των επιχειρήσεων Βαρδινογιάννη.
Βλ. Ψυχογιού, Δ. (2001), Ο μύθος και η αλήθεια για τα «διαπλεκόμενα», Το Βήμα 4.2.2001.
220 Απόφαση 131/113/21.12.2000.
221 Ο Α.  Τσεβάς  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι:  «ούτε  κατά τη  συζήτηση του ν.2328/1995 στη Βουλή,  ούτε  κατά τις  προπαρασκευαστικές  εργασίες  της 
τελευταίας  αναθεώρησης  του  Συντάγματος  ή  τις  σχετικές  συζητήσεις  της  Αναθεωρητικής  Βουλής,  όπου  επικράτησαν  οι  έντονες  τοποθετήσεις  κατά  της 
«διαπλοκής», εμφανίστηκε έστω και μία τεκμηριωμένη μελέτη για τη διασύνδεση των μέσων ενημέρωσης με «εξωεπικοινωνιακά» οικονομικά συμφέροντα, τις 
επιπτώσεις της, τη δραστικότητά της σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας των μέσων, αλλά και τη σημασία της σε σχέση με τις λοιπές ασφαλιστικές δικλείδες  
που υπάρχουν στο πεδίο του κοινωνικοπολιτικού ανταγωνισμού…».
Βλ. Τσεβά, Α. (2004), Το ασυμβίβαστο του «βασικού μετόχου» μεταξύ ελευθεριών της επικοινωνίας και κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ΔίΜΕΕ 
3/2004, σελ. 332.
222 Βλ. Κοντιάδη, ό.π., σελ. 277 επ.
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έργα.  Ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 9 εδ. ε’, στ’ και ζ’ Συντ. ορίζεται ότι: «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». 

 Η βασική συνταγματική ρύθμιση είναι η καθιέρωση του ασυμβιβάστου μεταξύ της δραστηριότητας στο χώρο των μέσων 

ενημέρωσης και της ανάληψης προμηθειών ή έργων του Δημοσίου. Ιδιαίτερα κρίσιμες όμως είναι και οι δευτερεύουσες ρυθμίσεις: α) 

η επέκταση του ασυμβιβάστου στα παρένθετα πρόσωπα, όπως στις κατηγορίες που ενδεικτικά αναφέρει το Σύνταγμα δηλ. συζύγους, 

συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρίες και β) η κλιμάκωση των κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν στις περιπτώσεις 

καταστρατήγησης των απαγορεύσεων. Την εξειδίκευση και συμπλήρωση των αορίστων εννοιών και τον καθορισμό των συνεπειών 

του ασυμβιβάστου ανέθετε το Σύνταγμα στον κοινό νομοθέτη. Όμως, τα ερμηνευτικά προβλήματα που δημιούργησαν οι παραπάνω 

διατάξεις  –με  ποιο  δυσεπίλυτο  αυτό  της  εξ  ορισμού  ή  υπό  προϋποθέσεις  υπαγωγής  συζύγων  και  συγγενών  στην  έννοια  των 

«παρένθετων προσώπων»- επρόκειτο να απασχολήσουν για τα επόμενα χρόνια θεωρία και νομολογία. 

Καταρχήν, η αποσαφήνιση της έννοιας του «βασικού μετόχου» έγινε με τον εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο 3021/2002. Το 

άρθρο 1 παρ. 4 του νόμου όριζε ως «βασικό μέτοχο» εκείνον που είτε βάσει του αριθμού των μετοχών που έχει στην κυριότητά του 

είτε βάσει των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος ή το καταστατικό της 

εταιρίας είτε βάσει συμφωνιών που έχει συνάψει με την εταιρεία ή άλλους μετόχους ή τρίτα πρόσωπα που εξαρτώνται οικονομικά από 
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αυτόν ή ενεργούν για λογαριασμό του, μπορεί να επηρεάζει ουσιωδώς τη λειτουργία της επιχείρησης. Εκτός από το γενικό κριτήριο 

της «ουσιώδους επιρροής», ο νόμος εξειδίκευε την έννοια του βασικού μετόχου στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο: α) είναι 

κύριος αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί, ως ποσοστό, τουλάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή 

β)  είναι  κύριος  δικαιωμάτων ψήφου που  αντιστοιχούν,  ως  ποσοστό,  τουλάχιστον  στο  πέντε  τοις  εκατό  (5%) του  συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας (άρθρο 1 παρ. 4Β). Δηλαδή, ο νομοθέτης θεωρούσε ότι οι κάτοχοι του 5% 

των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ασκούν κατ’ αμάχητο τεκμήριο ουσιώδη επιρροή στην πολιτική της. 

Όσον αφορά τα «παρένθετα πρόσωπα», ο ν.3021/2002 επέκτεινε την ασυμβίβαστη ιδιότητα και στους συζύγους ή συγγενείς, σε 

ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν μπορούν να αποδείξουν 

ότι διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με τους ιδιοκτήτες, βασικούς μετόχους, μέλη διοίκησης κλπ των επιχειρήσεων μέσων 

ενημέρωσης (άρθρο 3 παρ. 2). Υιοθετώντας την άποψη ότι κατά το άρθρο 14 παρ. 9 εδ. στ’ Συντ. οι σύζυγοι και συγγενείς δεν 

θεωρούνται  a priori παρένθετα  πρόσωπα,  έθεσε  τον  έλεγχο  της  οικονομικής  αυτοτέλειας  ως  το  κριτήριο  απόδειξης  ή  όχι  της 

ασυμβίβαστης ιδιότητας. 

Αντίθετη γνώμη εξέφρασε το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις του υπ’ αριθμ. 3242 και 3243/2004, 

κρίνοντας την επίμαχη διάταξη του ν.3021/2002 αντισυνταγματική. Ειδικότερα, και στις δύο υποθέσεις το Δικαστήριο έκρινε μη 

νόμιμα τα πιστοποιητικά διαφάνειας που χορήγησε το Ε.Σ.Ρ. στην «Παντεχνική» και στην «Ελληνική Τεχνοδομική», στις οποίες 

συμμετείχαν  συγγενείς  σε  ευθεία  γραμμή  πρώτου  βαθμού  προσώπων που  συμμετείχαν  σε  επιχειρήσεις  μέσων  ενημέρωσης  και 

τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι το Σύνταγμα καθιερώνει εν προκειμένω αμάχητο τεκμήριο. Στη συνέχεια, η υπόθεση παραπέμφθηκε 

λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 3670/2006 απόφαση. Σύμφωνα μ’ αυτή, ούτε η 

συζυγική ή η συγγενική σχέση, αλλά ούτε και η οικονομική αυτοτέλεια συνιστούν αμάχητα τεκμήρια παρενθετότητας. Η Ολομέλεια 

όρισε το «παρένθετο πρόσωπο» ως αυτό που «ασκεί μια δραστηριότητα ή κατέχει μια ιδιότητα στο όνομά του, στην πραγματικότητα 
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όμως, ενεργεί για λογαριασμό, ή καθ’ υπόδειξη, ή κατ’ εντολή κάποιου άλλου προσώπου, προς το οποίο συνδέεται με μία εσωτερική 

συμφωνία  και  το  οποίο  κατευθύνει  τις  ενέργειές  του».  Η  νέα  ερμηνεία  που  έδωσε  η  Ολομέλεια  στην  έννοια  των  παρένθετων 

προσώπων, έδειξε ότι το νομικό αδιέξοδο του «βασικού μετόχου» δεν οφείλεται τόσο στον τρόπο με τον οποίο αυτός κατοχυρώνεται 

συνταγματικά, όσο στον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύεται από τους εκτελεστικούς νόμους223.

Στο μεταξύ, ο νέος εκτελεστικός νόμος 3310/2005224, που ψηφίστηκε μετά την κυβερνητική αλλαγή του 2004, επέβαλε ακόμα 

πιο ασφυκτικούς περιορισμούς. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ν.3310/2005 ως «βασικός μέτοχος» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που μπορεί «με οποιοδήποτε τρόπο» -όχι «ουσιωδώς»-να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα εκείνος που: α) 

ανήκει στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους ή στους δέκα μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, ανεξαρτήτως 

αριθμού μετοχών ή ψήφων, ή β) έχει το δικαίωμα από τον νόμο ή το καταστατικό να διορίζει ή να ανακαλεί μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου, ή γ) είναι κύριος του 1% των μετοχών ή ακόμη του 1% του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη γενική 

συνέλευση της εταιρίας, που αποφάσισε για την εκλογή ή την ανάκληση του διοικητικού της συμβουλίου (άρθρο 5). Προφανώς, ο 

ορισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξα αποτελέσματα, όπως π.χ. να θεωρηθεί βασικός μέτοχος κάποιος που κατέχει εντελώς 

αμελητέο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (π.χ. 0,001%), επειδή συμπτωματικά συγκαταλέγεται στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους. 

Αλλά και η κατοχή του 1% από μόνη της δεν μπορεί να τεκμηριώσει την άσκηση αξιόλογης επιρροής στη λειτουργία της επιχείρησης, 

χωρίς την ύπαρξη άλλων πραγματικών ή νομικών καταστάσεων. Αντίθετα, δημιουργείται ο κίνδυνος κάποιο πρόσωπο που εμπίπτει 

στο πεδίο του ασυμβιβάστου να αποκτήσει κακόβουλα το 1% μιας εταιρίας με σκοπό να προκαλέσει τον αποκλεισμό της από κάποιο 

μεγάλο δημόσιο έργο.

223 Βλ. αναλυτικά Τζέμου, Β (2007), Σχολιασμό επί της ΣτΕ υπ’ αριθμ. 3670/2006 (Ολομ.), Το Σύνταγμα (Το Σ), 2/2007, σελ. 601-608. 
224 «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»  (ΦΕΚ  Α’ 
30/14.02.2005).
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Περαιτέρω, ο ν.3310/2005 ορίζει  ως «παρένθετα πρόσωπα» δίχως άλλο όλους τους συζύγους και όλους τους συγγενείς σε 

ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού (άρθρο 2 παρ. 8). Ο νομοθέτης δηλ. καταργεί τον έλεγχο της 

οικονομικής αυτοτέλειας, καθιστώντας το γάμο και τη συγγένεια αμάχητο τεκμήριο της ιδιότητας του παρένθετου και αναβιώνοντας 

την συλλογική-οικογενειακή ευθύνη. Συνεπώς, αγνοείται το ενδεχόμενο σύζυγοι και συγγενείς να βρίσκονται σε διάσταση ακόμα και 

σε δικαστική διαμάχη μεταξύ τους, συχνά μάλιστα εξαιτίας αντιτιθέμενων οικονομικών συμφερόντων. 

Το αποτέλεσμα ήταν η αποστολή προειδοποιητικών επιστολών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αιτιολογημένη γνώμη της 

Επιτροπής εναντίον τόσο του ν.3310/2005 όσο και του ν.3021/2002 (27.4.2005)225. Αναγκαστικά, η ισχύς του νόμου ανεστάλη και στη 

συνέχεια αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005226. Ο ν.3414/2005 συνέδεσε τις ασυμβίβαστες ιδιότητες με την προϋπόθεση της 

αμετάκλητης καταδίκης για ενεργητική διαφθορά (άρθρο 3 παρ. 4). Ωστόσο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 24014/2005227 

που όριζε τον τρόπο εφαρμογής του νέου νόμου προκάλεσε νέα αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής (15.12.2006) και την προσφυγή 

στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η «περιπέτεια» του βασικού μετόχου έφτασε οριστικά στο τέλος της με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 20977/2007228, η οποία κατήργησε την προηγούμενη και άφησε ανεφάρμοστες τις σχετικές με την 

έκδοση πιστοποιητικών διαφάνειας διατάξεις του ν.3414/2005. Στις 9 Οκτωβρίου 2007 η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. αποφάσισε ότι το 

Τμήμα  Ελέγχου  Διαφάνειας  δεν  θα  εκδίδει  πλέον  πιστοποιητικά  περί  μη  συνδρομής  ασυμβιβάστων  ιδιοτήτων,  αλλά  μόνο 

απορριπτικές πράξεις εφόσον και εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου (όπως προβλέπει το άρθρο 3 

παρ. 4 του ν.3310/2005).  

225 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε τους νόμους 3310/2005 και 3021/2002 κυρίως ως υπόθεση οικονομικής ελευθερίας και ελευθερίας του ανταγωνισμού.
Βλ. Ανθόπουλου, Χ.,  ό.π., σελ. 356 επ.
226 Τροποποίηση του ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 279/10.11.2005).
227 «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του νόμου 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1637).
228 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποπ. Με τον ν.3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673).
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Εν ολίγοις, η προβληματική του βασικού μετόχου έθετε το δίλημμα μεταξύ της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης και της 

οικονομικής  ελευθερίας.  Από  τη  μία  αναγνωρίστηκε  η  σπουδαιότητα  της  αποτροπής  αθέμιτων  παρεμβάσεων  στις  οικονομικές 

λειτουργίες του κράτους, για τη λειτουργία των δημοκρατικών διαδικασιών και για την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, από 

την άλλη όμως προτάθηκε η οικονομική ελευθερία ως έκφανση του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

(άρθρο 5 παρ. 1 Σ), που ανήκει στα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύονται σε μία φιλελεύθερη δημοκρατία229. Ειδικά ως προς 

την επέκταση του ασυμβιβάστου σε συζύγους και συγγενείς τέθηκε επιπλέον και ζήτημα παραβίασης της αρχής της προστασία της 

ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  (άρθρο  2  παρ.  1  Συντ.).  Η  σχέση  των  ασυμβιβάστων  και  των  προβλεπόμενων  κυρώσεων  προς  τον 

επιδιωκόμενο σκοπό, δηλ τη διαφάνεια της οικονομικής λειτουργίας του κράτους, έθετε παράλληλα και ζήτημα παραβίασης της αρχής 

της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.).  Κι όλα αυτά, χωρίς να προστεθούν και τα ζητήματα παραβίασης της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης  για  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου,  του  κοινοτικού  δικαίου  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  της  ελευθερίας  κίνησης 

κεφαλαίων, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών εντός των κρατών-μελών.230.   

Εν  κατακλείδι,  ο  κίνδυνος  χειραγώγησης  της  πληροφόρησης  από  επιχειρήσεις  ΜΜΕ  με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  των 

συμφερόντων «συνδεδεμένων» οικονομικών επιχειρήσεων άλλων κλάδων, είναι μεν ορατός, ωστόσο δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις 

που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων, αλλά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι οι 

επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ηλεκτρονικών ή μη συνδέονται με διάφορες άλλες οικονομικές δραστηριότητες και συμφέροντα, 

όπως  επιχειρήσεις  ναυτιλιακές,  ασφαλιστικές,  τραπεζικές,  υγρών  καυσίμων  κλπ.  Πολλές  φορές  μάλιστα  τα  διακυβευόμενα 

συμφέροντα σε αυτούς τους κλάδους είναι σαφώς μεγαλύτερα από αυτά των συνήθων δημοσίων συμβάσεων. Βέβαια, το ασυμβίβαστο 

229 Βλ. αναλυτικά  Χαραλάμπη, Δ. (2004), Σκέψεις σχετικά με τα ζητήματα της διαφάνειας, τις «Ασυμβίβαστες Ιδιότητες» και τον «Βασικό Μέτοχο»,  ΔίΜΕΕ 
1/2004,σελ. 31-40.
230 Ιδιαίτερα, τις Οδηγίες 93/36/ΕΟΚ για τις δημόσιες προμήθειες και 93/37/ΕΟΚ για τα δημόσια έργα.
Βλ. αναλυτικά Τσεβά, Α., ό.π. σελ. 324 επ.
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του «βασικού μετόχου», ειδικά στο πεδίο των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δημόσια έργα, δεν θα αποκτούσε τόση σημασία αν το 

κράτος δεν αποτελούσε τόσο ισχυρό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι αποπροσανατολίζει το δημόσιο 

διάλογο από την ουσιαστική προσέγγιση του προβλήματος, δηλ τη θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις οικονομικές 

λειτουργίες του κράτους και  την αποτροπή ανάμιξης των πολιτικών στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων231. 

231 Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στ. Μάνος: «Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν πολιτικοί αποφασισμένοι να προασπίσουν το συμφέρον των φορολογουμένων και 
έτοιμοι να περιορίσουν την επιχειρηματική δράση του Δημοσίου που είναι η ρίζα της διαπλοκής».
Βλ. Μάνου, Στ. (2000), Η διαπλοκή στο Σύνταγμα, Τα Νέα, 20.10.2000
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε μία πρόσφατη πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας με τίτλο «Ο Έλληνας πολίτης απέναντι 

στα ΜΜΕ»232, ζητήθηκε η άποψη χιλίων συμπολιτών μας σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη των ΜΜΕ και τον ρόλο τους στη 
232 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την  MRB Hellas και παρουσιάστηκε στο 
«Ανοικτό Φόρουμ 08’, ΜΜΕ: δεοντολογία, κέρδος και εξουσία». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικώς με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του Ελληνικού πληθυσμού. Είναι διαθέσιμη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.anoiktoforum.gr/ και http://www.instofcom.gr/ 
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δημοκρατική κοινωνία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το 93,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «το Ε.Σ.Ρ. ως Ανεξάρτητη Αρχή 

θα έπρεπε να ασκεί πιο αποτελεσματικούς ελέγχους, ώστε οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί να τηρούν τις συνταγματικές 

αρχές της πολυφωνίας και της ποιότητας». Το ίδιο ποσοστό συμφωνεί με την άποψη ότι «τα ΜΜΕ θα έπρεπε να ελέγχονται και να 

λογοδοτούν όπως και οι άλλες επιχειρήσεις», ενώ το 91,1% πιστεύει ότι «οι κυβερνήσεις διστάζουν να λάβουν και να εφαρμόσουν τα 

αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα ώστε τα ΜΜΕ να λειτουργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα». Αφήνοντας κατά μέρος την κριτική για 

το πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης την «λογοδοσία» των ΜΜΕ προς τις Αρχές233, θα πρέπει, με αφορμή την έρευνα, να 

επισημάνουμε  την  καθολική  αντίληψη  που  υπάρχει  περί  αποτυχίας  του  Κράτους  και  του  Ε.Σ.Ρ.  να  ρυθμίσουν  το  «άναρχο» 

ραδιοτηλεοπτικό πεδίο. 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι επιπτώσεις της απορρύθμισης της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς είναι πιο έντονες στην χώρα μας σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Κι αυτό παρόλο που η Πολιτεία υπήρξε παραγωγικότατη τόσο σε 

επίπεδο κοινής νομοθεσίας όσο και σε αναθεωρητικό επίπεδο και παρά το γεγονός ότι το Ε.Σ.Ρ. συγκαταλέγεται ανάμεσα στις λίγες 

ευρωπαϊκές ανεξάρτητες αρχές που έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά. 

Καταρχήν,  η  κατάσταση στον  τομέα της  αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων δεν  φαίνεται  να  έχει  αλλάξει 

ιδιαίτερα από την εποχή της κατάργησης του κρατικού μονοπωλίου. Την πλήρη απορρύθμιση των πρώτων ετών, που άγγιζε τα όρια 

της  ανομίας  και  της  πειρατείας,  έχει  διαδεχθεί  εδώ και  μία  δεκαετία  ένα  μεταβατικό  καθεστώς  «προσωρινής  νομιμότητας».  Η 

υπαγωγή συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων σε αυτό το καθεστώς σε συνδυασμό με την αποτυχία ολοκλήρωσης των 

αδειοδοτικών  διαδικασιών  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  στρέβλωση  της  -κορεσμένης  κατά  τα  άλλα-  αγοράς  και  την  παρεμπόδιση 

ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Τα αίτια της αποτυχίας αυτής μπορούν να αναζητηθούν στην αδράνεια του Ε.Σ.Ρ., 

στις δικαστικές εμπλοκές, αλλά κυρίως στην πρόθεση της πολιτικής εξουσίας να καταστήσει τις άδειες των σταθμών αντικείμενο 
233 Με πολύ εύστοχο τρόπο σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας ο Π. Μανδραβέλης στην ομιλία του με τίτλο «Η διάχυτη λογοκρισία» στο «Ανοικτό Φόρουμ 
08’».
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συνδιαλλαγής. Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίζει ο ν.3592/2007, με βάση το οποίο 

κρίσιμα ζητήματα της αδειοδότησης εκφεύγουν από τον έλεγχο του Ε.Σ.Ρ. είτε γιατί ρυθμίζονται εξαντλητικά από το γράμμα του 

νόμου είτε γιατί ανατίθενται στον Υπουργό Τύπου. Μάλιστα, ο κίνδυνος διαιώνισης του μεταβατικού καθεστώτος είναι ορατός ακόμα 

και στο στάδιο της ψηφιακής μετάβασης της ραδιοτηλεόρασης, η οποία σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας μας θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2012. Ο νέος νόμος αφενός δεν ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία για την ψηφιακή αδειοδότηση κι 

αφετέρου παρέχει τη δυνατότητα στους «νομίμως λειτουργούντες» τηλεοπτικούς σταθμούς να ξεκινήσουν την ψηφιακή μετάδοση 

χωρίς την προβλεπόμενη άδεια234. Η ραδιοτηλεοπτική αγορά, λοιπόν, εξακολουθεί να διατηρεί τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και 

αντιμετωπίζεται κατά τα πρότυπα των «αυθαίρετων κατοικιών». 

Στον τομέα του ελέγχου της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων η δράση του Ε.Σ.Ρ., η οποία είχε κατά βάση 

χαρακτήρα κυρωτικό, άλλοτε επιδοκιμάστηκε, άλλοτε πάλι κατακρίθηκε ως υπέρμετρα περιοριστική της ελευθερίας του λόγου και 

της επιχειρηματικής ελευθερίας των σταθμών. Στο τελευταίο συνέβαλλε η επιβολή ποινών χωρίς σταθερά και αντικειμενικά νομικά 

κριτήρια, συχνά με μία πατερναλιστική φιλοσοφία. Αναμφίβολα, η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων και του 

πολιτικού  και  πολιτιστικού  πλουραλισμού,  η  προστασία  των συνταγματικών δικαιωμάτων και  αξιών,  αποτελούν  ένα  σημαντικό 

διακύβευμα για τη σύγχρονη εμπορευματοποιημένη ραδιοτηλεόραση και για το Ε.Σ.Ρ. που έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχό της. 

Ωστόσο,  ο  έλεγχος  αυτός  δεν  μπορεί  να  φτάνει  σε  ηθικολογικές  και  λογοκριτικές  παρεμβάσεις  στο  ιδεολογικό  περιεχόμενο 

προγραμμάτων, τα οποία ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να αποδοκιμάσει αλλάζοντας σταθμό. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η  ανάπτυξη 

νέων, ευέλικτων μηχανισμών που θα προωθούν την ποιότητα σεβόμενοι παράλληλα και το δικαίωμα των πολιτών στην επιλογή.

Τέλος,  ο  τομέας  του  ελέγχου  της  διαφάνειας  και  της  συγκέντρωσης  των  μέσων  ενημέρωσης  υπήρξε  το  κατεξοχήν  πεδίο 

εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων. Η πολιτική εξουσία κατά την εγκαθίδρυση της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης τάχθηκε ευνοϊκά 

234 Άρθρο 14 ν.3592/2007.
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απέναντι στη συγκέντρωση των ΜΜΕ, για να μεταστρέψει στη συνέχεια τη στάση της με τη θέσπιση αυστηρών αντιμονοπωλιακών 

κανόνων, οι οποίοι όμως έμειναν ανεφάρμοστοι. Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες –χωρίς τη συνδρομή του Ε.Σ.Ρ.- δεν 

αποσκοπούσαν τόσο στην προστασία της πολυφωνίας και του υγιούς ανταγωνισμού, ούτε στην καταπολέμηση του φαινομένου της 

«διαπλοκής»,  όσο στην  ανακατανομή της  πολιτικής  και  οικονομικής  εξουσίας.  Την ίδια  στιγμή,  το  Ε.Σ.Ρ.  δηλώνει  πραγματική 

αδυναμία ελέγχου των μετοχικών συνθέσεων και του «πόθεν έσχες» των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην έχει 

ολοκληρωθεί η καταγραφή τους στο προβλεπόμενο Μητρώο.  Ουσιαστικά, το έργο που έχει να επιδείξει το Τμήμα Διαφάνειας του 

Συμβουλίου, κατά τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνει αποσπασματικούς ελέγχους παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και 

κυρίως τη χορήγηση αφειδώς χιλιάδων πιστοποιητικών διαφάνειας,  με την τελευταία να τερματίζεται άδοξα μετά την πρόσφατη 

παρέμβαση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Στη  συντελεσθείσα  υποβάθμιση  του  Ε.Σ.Ρ.  έρχεται  να  προστεθεί  και  η  μεταφορά  της 

αρμοδιότητας ελέγχου συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με βάση τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Συμπερασματικά, η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, από την de facto εγκαθίδρυσή της 

μέχρι  σήμερα,  φανερώνει  αφενός  μεν  την  έλλειψη μακροπρόθεσμης –ακόμα και  μεσοπρόθεσμης-  στρατηγικής,  αφετέρου  δε  τη 

διαχρονική νοοτροπία της Πολιτείας και της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας να έχει τον πλήρη έλεγχο της ραδιοτηλεόρασης. Από τη 

νοοτροπία αυτή πηγάζει και η διαρκής υπονόμευση του θεσμικού ρόλου του Ε.Σ.Ρ.,  παρά το γεγονός ότι η ίδια η Πολιτεία του 

ανέθεσε πανηγυρικά, με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 

στις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. Η πολιτική εξουσία στέρησε από το Ε.Σ.Ρ. τη δυνατότητα ρυθμιστικής παρέμβασης και χάραξης 

της οπτικοακουστικής πολιτικής –χωρίς αυτή τη δυνατότητα οι ανεξάρτητες αρχές δεν έχουν λόγο ύπαρξης-, γιατί προφανώς θεώρησε 

ότι δεν θα πρέπει να ασκείται πολιτική εκτός των κομμάτων. 

 Από την άλλη πλευρά και  η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άμοιρη ευθυνών. Παρά τις  πολιτικές 

παρεμβάσεις, τις ελλείψεις σε οργάνωση, στελέχωση και εξοπλισμό, παρά το δυσεφάρμοστο και ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο που 
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δεν άφηνε περιθώρια για κανονιστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες, το Ε.Σ.Ρ. θα μπορούσε να είχε παρέμβει πιο ουσιαστικά στα 

ραδιοτηλεοπτικά  πράγματα.  Αντ’  αυτού  αυτοπεριορίστηκε  στις  δικαστηριακού  και  γραφειοκρατικού  τύπου  αρμοδιότητες, 

αποτυγχάνοντας μάλιστα να επιτύχει τη συναίνεση των φορέων της αγοράς. Η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση προμηνύει μία 

περαιτέρω συρρίκνωση του ρόλου της Αρχής. Η στάση που θα τηρήσει το Ε.Σ.Ρ. απέναντι σ’ αυτή την νέα πρόκληση θα είναι ίσως ο 

πιο καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της ραδιοτηλεόρασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  .   
Πίνακας τηλεοπτικών σταθμών με βάση το χαρακτήρα του προγράμματος ως ενημερωτικό ή μη.

 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δ. τ.  ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝΗΜ.
ΜΗ 
ΕΝΗΜ.

     
1 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ALPHA ΝΑΙ  
2 ANTENNA TV A.E. ANTENNA TV ΝΑΙ  
3 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕΕ ΠΑΡ. ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ ΣΚΑΪ ΝΑΙ  
4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ALTER CHANNEL NAI  
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΝΑΙ  
6 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR CHANNEL ΝΑΙ  
7 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 902 ΝΑΙ  
8 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. MEGA CHANNEL ΝΑΙ  

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
     

1 CITY NEWS A.E. ΤΗΛΕΑΣΤΥ ΝΑΙ  
2 LARGOVIDIARIA ΤΗΛ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 0-6 TV  ΝΑΙ
3 MAD ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. MAD  ΝΑΙ
4 ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ TV  ΝΑΙ
5 ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LEPANTO RTV ΝΑΙ  
6 ΒΙΟΔΙΑΣΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛ. ΟΙΚΟΛΟΓ. Α.Ε. ΤΗΛΕΦΩΣ ΝΕΑ ΖΩΗ  ΝΑΙ
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7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. BLUE SKY NAI  
8 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟ TV ΝΑΙ  
9 ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. EXTRA CHANNEL 3 NAI  

10 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε. GTV  NAI
11 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ CHANNEL NINE - 9 A.E. CHANNEL NINE - 9 ΝΑΙ  
12 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε. SMART TV  ΝΑΙ
13 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. HIGH T.V.  ΝΑΙ
14 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ  NAI
15 ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. S TV  NAI
16 ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL TV A.E. SBC NAI  

17
ART - TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 

Α.Ε ART TV NAI  
18 SPACE TV A.E. SPACE TV NAI  
19 STAR A.E. ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΟΣ ΟΡΓ. ΚΕΝΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ STAR A.E. ΝΑΙ  

20 TOP CHANNEL Α.Ε.
ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΝΑΙ

21 Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ NAI  
22 ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΝΑΙ  
23 ΑΧΑΪΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΠΑΡ.& ΕΚΜΕΤ. Α.Ε. TELE TIME ΝΑΙ  
24 ΑΧΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ACHAIA CHANNEL ΝΑΙ  
25 ΒOIΩΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. E.T.V.  ΝΑΙ
26 ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑ TV ΝΑΙ  
27 Γ.ΜΠΟΚΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΑΧΕΛΩΟΣ TV ΝΑΙ  
28 ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΔΕΛΤΑ TV ΝΑΙ  
29 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤ. ΠΛΗΡ.ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝ. TV 100 NAI  
30 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ ΔΗΡΑΣ ΚΩ ΝΑΙ  
31 ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. DION CHANNEL ΝΑΙ  
32 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. SUPER TV ΝΑΙ  

33 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΑΙ  

34 ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ρ/Τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΝΑΙ  
35 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΡΖ Α.Ε. ΝΑΙ  
36 ΕΥΡΩΠΗ ΈΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. EUROPE ONE ΝΑΙ  
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37 ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ Τ/Σ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔ.ΜΑΚ. Α.Ε WEST CHANNEL NAI  
38 ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV. A.E. ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV ΝΑΙ  
39 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. TRT ΝΑΙ  
40 ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΗ ΠΑΡ. ΕΚΔ. Α.Ε. XANTHI CHANNEL   
41 ΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΡΗΤΗ TV ΝΑΙ  
42 ΙΡΙΔΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛ.-ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΡΙΔΑ TV ΝΑΙ  

43 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΚΥΔΩΝ ΝΑΙ  

44 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. COSMOS TV  ΝΑΙ
45 ΛΟΓΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΡΩΙΝΗTV  ΝΑΙ

46 ΟΡΕΣΤΙΔΑ Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΑΙ  

47 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. CRETA CHANNEL ΝΑΙ  
48 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. TV ΡΟΔΟΠΗ ΝΑΙ  
49 ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΠΕΛΛΑ TV ΝΑΙ  
50 ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΑ ΝΑΙ  
51 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. DR TV ΝΑΙ  
52 ΠΕΡΘΩ Α.Ε. BALKANIA TV  ΝΑΙ
53 Ρ/Τ ΕΠΙΧ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔ. ΕΝΑ Α.Ε. ENA TV NAI  
54 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ JERONIMO GROOVY A.E. ΚΑΝΑΛΙ 10 ΝΑΙ  

55 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΩΜΕΓΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΑΙ  

56 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 10TV ΝΑΙ  
57 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΣ ASTRA A.E. ASTRA TV NAI  

58
ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤ.Ι.Μ.ΘΕΣΣ.ΕΛΛ.ΟΡΘ.ΕΝΗΜ.ΕΚΠ. 

Α.Ε. 4Ε ΝΑΙ  
59 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. TIME CHANNEL  ΝΑΙ

60 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΝΩΜΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΑΙ  

61 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ENA CHANNEL ΝΑΙ  
62 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. EURO CHANNEL ΝΑΙ  
63 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ TV  ΝΑΙ
64 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ Α.Ε. SUPER TV ΝΑΙ  
65 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΚΑΝΑΛΙ 6 ΝΑΙ  
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66 ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΣΤΑ ΝΑΙ  
67 ΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV Α.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV  ΝΑΙ
68 ΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΤΕΡ.ΕΛΛ.ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ORION ΝΑΙ  
69 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. RTP ΚΕΝΤΡΟ TV  NAI
70 ΤΗΛ/ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. TOP CHANNEL ΝΑΙ  
71 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ COSMOS A.E. COSMOS TV  ΝΑΙ
72 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε. ΑΧΙΟΝ TV ΝΑΙ  
73 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ TV ΝΑΙ  
74 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. CENTER TV ΝΑΙ  
75 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. SUPER B ΝΑΙ  
76 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. PATRA TV ΝΑΙ  
77 ΤΗΛΕΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΖΕΥΣ TV ΝΑΙ  

 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1 ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1 ΝΑΙ  
2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΛ/ΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. IN CHANNEL  ΝΑΙ

3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
T.V. ΡΟΔΟΣ – 
ΚΟΣΜΟΣ ΝΑΙ  

4 ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΛΑ Α.Ε. MAX TV NAI  
5 ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΑΡΚΑΔΙΚΗ TV ΝΑΙ  

6
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓ.ΡΑΔΙΟΤΗΛ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ/ΚΗ 

Α.Ε ΚΑΝΑΛΙ 28 ΝΑΙ  
7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΠΙΚ. & ΠΛΗΡ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ TV ΝΑΙ  

8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΛ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΔΙΑΥΛΟΣ 
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΝΑΙ  

9 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. TVS ΣΕΡΡΩΝ NAI  

10 ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΟΡΓ. ΔΙΕΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ ΝΑΙ  

11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV Α.Ε. I.T.V. ΝΑΙ  
12 ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΚΟΣΜΟΣ TV  ΝΑΙ
13 ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ TV ΝΑΙ  
14 ΛΟΤΖΙΑ Α.Ε. MY TV  ΝΑΙ
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15 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV NAI  
16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. BEST TV ΝΑΙ  
17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. TV MESS  ΝΑΙ
18 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΑΙ  
19 ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. NET TV ΝΑΙ  
20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Ο.Ρ.Τ. ΝΑΙ  
21 ΟΠΤΙΚΟΑΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΖΕΥΣ Α.Ε. ΖΕΥΣ TV NAI  
22 ΟΠΤΙΚΟΑΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΑΙ  
23 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ TV Α.Ε. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΝΑΙ  

24 ΠΕΛΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε.  Α.Ε.
ΝΟΤΟΣ TV (πρώην 
AG TV)  NAI

25 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. ΣΥΡΟΣ TV 1 ΝΑΙ  
26 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑ TV ΝΑΙ  
27 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. MASTER TV ΝΑΙ  
28 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. TELE ΚΡΗΤΗ NAI  
29 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1 NAI  
30 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΗΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε. TV M NAI  
31 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΗ ΕΚΔ.ΕΜΠΟΡ. Α.Ε. ΚΟΣΜΟΣ TV A.E. ΝΑΙ  
32 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. ΑΙΓΑΙΟ TV ΝΑΙ  
33 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΕ ΣΑΜΟΣ TV  ΝΑΙ
34 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑΙ  
35 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΤΠΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΡΟΔΟΣ TV4 ΝΑΙ  
36 ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ & ΕΚΔ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. DCI - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΝΑΙ
37 ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ.ΤΗΛ/ΚΗ ΕΤΑΙΡ. RODOS CHANNEL ΝΑΙ  

38 ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ 
ΝΕ.Σ.Τ. ΑΛΦΑ T.V. ΝΑΙ  

39 ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ NAI  
40 ΤΗΛ.ΕΚΔ.ΔΙΑΦ.ΕΜΠ.ΕΠΙΧ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. CORFU CHANNEL ΝΑΙ  
41 ΤΗΛ/ΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. T.R.M. ΝΑΙ  
42 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Α.Ε. ΑΛΗΘΕΙΑ TV NAI  

43 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΝΑΙ  

44 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε. TV ΔΕΛΤΑ NAI  
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45 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΦΙΔΗ Α.Δ. ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΝΑΙ  
46 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. STAR TV ΝΑΙ  
47 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. TV 12 ΝΑΙ  
48 ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ TV NAI  

*  

: τηλεοπτικοί σταθμοί μη ενημερωτικού 

χαρακτήρα

*  

: δέκα έξι (16)  τηλεοπτικοί σταθμοί  

περιφερειακής εμβέλειας νομού Αττικής,  

ενημερωτικού χαρακτήρα ή μη

*  

: τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι δεν έχουν 

υποβάλει υπεύθ. δήλωση για τη φυσιογνωμία 

του προγράμματος

Πηγή: Ε.Σ.Ρ. (2008)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  .   
Πίνακας ραδιοφωνικών σταθμών Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με βάση το χαρακτήρα του προγράμματος ως 

ενημερωτικό ή μη. 
 

Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΟΙ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ AΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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1 ΠΑΡΕΑ 104 FM

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  28δ/26.4.05 
Σύμφωνα με  το αρ. 12 
παρ. 29 του Ν.3310/2005

12090/10.09.07 
6647/13.06.08 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

2 NITRO 102,4 Υ.Α. 12865/Ε/24.5.01 13494/04.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

3 RADIO SFERA 102,2 FM Υ.Α.6583/13.3.02 13495/04.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

4 DERTI 98,6 (πρώην SUPER STAR 
98,6 FM πρώην ΕVA FM) Y.A.6589/13.3.02 13496/04.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

5 RADIO GOLD

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  28β/19.4.05 
Σύμφωνα με  το αρ. 12 
παρ. 29 του Ν.3310/2005

13514/04.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

6 AΘΗΝΑ 9,84 FM STEREO Υ.Α. 12864/Ε/24.5.01  13749/08.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

7 ROCK FM Υ.Α. 12866/Ε/24.5.01 13792/08.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

8 ΑΤΗENS RADIO DEE JAY Y.A.6599/13.3.02 13793/08.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
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9 ANGEL FM  
(πρώην JERONΙMO GROOVY) Υ.Α. 12862/Ε/24.5.01 13843/09.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

10 RED FM 96,3 
(πρώην ΡΑΔΙΟ  CAPITAL ) Υ.Α. 12867/Ε/24.5.01 13844/09.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

11 ΜΕΛΩΔΙΑ FM 100 Υ.Α. 12870/Ε/24.5.01 13845/09.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

12 ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  28α/19.4.05 
Σύμφωνα με  το αρ. 12 
παρ. 29 του Ν.3310/2005

14097/12.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

13  VILLAGE 88,3 FM (πρώην ΚΛΙΚ 
FM) Υ.Α. 12859/Ε/24.5.01 14188/15.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

14 FLASH 96 FM Υ.Α. 12855/Ε/24.5.01 14217/15.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

15 ΣΠΟΡ FM 94,6 Y.A. 6596/13.3.02 14310/16.10.07
 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

16 JOHN GREEK 88,6 πρώην POLIS 
88,6 FM STEREO Y.A.6595/13.3.02 14518/17.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

17 CAPTAIN JACK 96,6 (ΠΡΏΗΝ 
PROFIT  FM) Y.A.6592/13.3.02 14520/17.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

18 ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  9.41 Υ.Α. 12863/Ε/24.5.01  14617/18.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

19 ORANGE 93,2 FM (πρώην 
ATHENS BUSINESS RADIO) Y.A.6598/13.3.02 14659/18.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
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20 LOVE RADIO Y.A.6591/13.3.02 14664/18.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

21 ATHENS SHOCK RADIO

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 388/3.7.07 
ΑΠΟΦ. ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 
ΤΟΥ ΣΤΕ.       
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  26/22.5.07 
Σύμφωνα με  το αρ. 12 
παρ. 29 του Ν.3310/2005

14666/18.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

22 REAL FM (ΠΡΩΗΝ  ΡΑΔΙΟ 
ΒΕΡΟΝΙΚΑ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  12/8.2.07 
Σύμφωνα με  το αρ. 12
 παρ. 29 του Ν.3310/2005

14680/18.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

23 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM Υ.Α. 12857/Ε/24.5.01

14774/18.10.07 
14981/19.10.07 
14983/19.10.07 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

24 BEST RADIO Υ.Α. 12872/Ε/24.5.01
14872/19.10.07 
14874/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

25 KISS FM Υ.Α. 12871/Ε/24.5.01 14891/19.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
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26   ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΣΗ  (ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 101,3 FM) Υ.Α. 12869/Ε/24.5.01    14900/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

27 898 SOHO RADIO  (ΠΡΩΗΝ 
CIAO FM ) Y.A.6588/13.3.02 14903/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

28 ΑΝΤΕΝΝΑ RADIO Υ.Α. 12856/Ε/24.5.01 14950/19.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

29 ΡΥΘΜΟΣ Y.A.6600/13.3.02 14954/19.10.07
 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

30  ALPHA  98,9 (πρώην ALPHA 
NEWS)  Υ.Α. 12874/Ε/24.5.01

14962/19.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

31 PLANET Y.A. 6586/13.3.02

14963/19.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

32
OASIS  (πρώην VIRGIN RADIO 
πρώην ΔΙΦΩΝΟ FM, 
πρώην 88 FM ) 

Y.A.6594/13.3.02 15012/19.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

33 GALAXY 92 FM Υ.Α. 12861/Ε/24.5.01 15013/19.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ
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34
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-
89,4 FM:Η ΆΛΛΗ ΦΩΝΗ ΣΤΑ FM

Υ.Α. 12860/Ε/24.5.01 16763/29.11.07
 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

35 ΚΑΝΑΛΙ 1 90,6 FM STEREO  Υ.Α. 12868/Ε/24.5.01
15451/29.10.07 
15481/29.10.07 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

36 ΞΕΝΙΟΣ 94,30 FM STEREO 
XFM 94,3 Υ.Α. 12858/Ε/24.5.01 982/28.01.08 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

37 ΣΚΑΙ  100,3 FM Υ.Α. 12873/Ε/24.5.01 13842/09.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

38 ΕΝ ΛΕΥΚΩ Y.A.6584/13.3.02 14872/19.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

39 ΛΑΜΨΗ Y.A. 6585/13.3.02 1506/01.02.08 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

40
SPORTIME RADIO 89,2 πρώην 
CHAMPIONS 89,2 FM πρώην 
ALPHA SPORTS

Y.A.6597/13.3.02 3620/26.03.08 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

41
MAD RADIO 106,2 (ΠΡΩΗΝ 
ΕΚΣΤΑΣΗ 106,2 FM  - ΠΡΩΗΝ 
DIVA FM)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  28γ/19.4.05 
Σύμφωνα με  το αρ. 12 
παρ. 29 του Ν.3310/2005

16383/21.11.07 ΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
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*35 έλαβαν νόμιμη άδεια και 5 έλαβαν Β.Ν.Λ.

Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΟΙ NOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ

Β.Ν.Λ.
Υπ.Τύπου-ΜΜΕ Β.Ν.Λ. Ε.Σ.Ρ. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1
1055 ROCK (ΠΡΩΗΝ 

FRESH KISS 1055 
ROCK)

49/6.4.2004 12864/21.09.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

2 ΡΑΔΙΟ 1 1724/Ε/13.9.2000 12952/24.09.07
 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

3 FM 100 33/10.6.2003 14072/12.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

4 ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
94,5 35/10.6.2003

14108/12.10.07 
14669/18.10.07 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

5 ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM 94,8 36/10.6.2003
14110/12.10.07 
14668/18.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

6 ΛΑΪΚΟΣ FM 68/6.9.2005
14111/12.10.07 
15017/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

7 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 34/10.6.2003 14211/15.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

8 MELODY MAKER-
PLUS RADIO 133/16.11.2004 14213/15.10.07

 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

9 ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ » » 14290/16.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ
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10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ FM 129/2.11.2004 14397/16.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

11 STAR  FM 11/15.2.2005 14398/16.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

12 HEART FM 93,1 70/9.6.2004 14401/16.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

13 ΑΝΤΕΝΝΑ 97,5 FM 56/22.7.2003
14569/17.10.07 
14951/19.10.07 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

14 ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 17481/Ε/3016 14635/18.10.07 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

15 JOHN GREK 98 (πρώην 
ΚΑΝΑΛΙ 1 98 FM)

17473/Ε1/2989/
2000

14636/18.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

16 ΡΑΔΙΟ ΑΠΟΨΗ 22/10.3.06 14639/18.10.07
 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

17 «ΜΥΘΟΣ» ΣΤΑ FM 3724/Ε1/251/
14.2.2001

14717/18.10.07
 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

18
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ FM 
(ΠΡΩΗΝ STUDIO 3 

103,5 FM)
31/27.5.2003 17183/11.12.07 ΜΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

19 ΡΑΔΙΟ ΣΠΟΡ 98,7 FM 103/22.12.05
14749/18.10.07 
14779/18.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

20 MUSIC RADIO - ΡΑΔΙΟ 
ΑΓΙΟΣ 41/24.5.2005

14790/19.10.07 
14947/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ
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21 ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ FM  107,7 
(ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΜΑ FM) » 14792/19.10.07

 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

22 LIBERO 107.4 MHZ 
(ΠΡΩΗΝ CLUB FM) » 14793/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

23
OLA FM 91,4 (ΠΡΩΗΝ 

ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ 
ΒΟΡΡΑ/ΣΠΟΡ)

38/10.6.2003 14855/19.10.07
 ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

24 ΡΑΔΙΟ ΟΜΙΚΡΟΝ 
(R.S.O.) 84/23.9.2003 14870/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

25 ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 
88 ΜΙΣΟ 28/10.2.2004 14878/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

26 ΡΑΔΙΟ Δ.Ε.Θ 91/18.11.05 14905/19.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

27 ΡΑΔΙΟ ΕΚΡΗΞΗ
99.7 MHZ 123/19.10.2004 14906/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

28 ΡΑΔΙΟ «ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ»

27505/Ε/
27.12.2000

14927/19.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ 

(Υ.Δ.:"ΡΑΔΙΟ ΓΝΩΜΗ")

29 ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΙΤΕΣ
 102,3 FM 97/30.10.2003 14934/19.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

30 BANANA 104
(πρώην ΚΑΝΑΛΙ 104) 39/10.6.2003

14953/19.10.07 ΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ 

(Υ.Δ.:"ΡΥΘΜΟΣ 104")

31 METROPOLIS 95,5 19276/Ε/22.9.2000

14974/19.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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32 STUDIO 5 89,7 FM 36/10.5.2005 14976/19.10.07 ΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

33 ZOO 85/28.9.2003 14997/19.10.07 ΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

34 ΠΛΑΝΗΤΗΣ 100,3 FM 64/4.5.2004

14998/19.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ 

(Υ,Δ. "REPUBLIC ΠΡΩΗΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗΣ")

35 ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ 68/25.5.2004 15000/19.10.07 ΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

36 EXTRASPORT 
(ΠΡΩΗΝ Α.103) 37/10.6.2003 15031/22.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

37 Σ’ ΑΓΑΠΩ (πρώην 
CLASSIC 96,1 MHZ ) 30/10.2.2004 15051/22.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

38 ΣΙΝΔΟΣ FM 101,7 156/14.12.2004 15053/22.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

39 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84 29/10.2.2004 15055/22.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ 

40 ΡΑΔΙΟ ΣΑΦΑΡΙ 
107,1 MHZ

17131/Ε1/2836/
11.9.2000

15061/22.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

41

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 89 
RAINBOW  (ΠΡΩΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

TOP FM 89)

17470/Ε1/2987/
24.11.2000

15066/22.10.07 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

42 ΡΑΔΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ 106,5 25/20.3.06 15067/22.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ
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43 FLASH 99,4 FM 57/22.7.2003 15115/22.10.07 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

44
ΠΑΛΜΟΣ 96,5 (πρώην 

ALPHA 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 96,5)

153/14.12.2004
15134/22.10.07 
15158/22.10.07 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

45 ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ 104,3 106701/Ε/
30.8.2003

16124/15.11.07 ΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

46 CITY INTER-
NATIONAL 106,1 FM 55/22.7.2003 16173/16.11.07 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

47 LIVE FM 151/7.12.2004 2414/20.02.08 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

48 ROCK RADIO 104,7 10/8.2.2004  

49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ  FM 75/11.10.05 2252/14.05.08 

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

50 ΛΥΔΙΑ 16820/Ε1/2755/
31.8.2000

1076/29.01.08 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

51 ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ 106/30.8.2004 3681/27.03.08 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

52 ΡΑΔΙΟ ΑΓΑΠΗ 64/24.8.05 3260/14.03.08 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

53 ΡΑΔΙΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 112/9.12.2003 990/28.01.08 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

54

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

(ΠΡΩΗΝ Ρ/Σ 
ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑ 

FM)

149/7.12.2004 3208/13.03.08 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

55 ΣΟΧΟΣ FM 13/6.2.07  
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56

ΛΑΜΨΗ 89,4  (ΠΡΩΗΝ 
ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ FM-
πρώην ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ  - 

πρώην PASSION)            

103/30.8.2004 1030/29.01.08 
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

57
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 
FM 101,3

101/3.8.2004  

*Ραδιοφωνικοί σταθμοί στους οποίους χορηγήθηκε βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1του Ν. 2778/1999

Πηγή: Ε.Σ.Ρ. (2008)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 
Μέσο μερίδιο τηλεθέασης τηλεοπτικών περιόδων 2003-2008.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 
Μητρώο τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας μέχρι την 31.12.2007 .

ANTENNA TV
1 ALTAVISTA GLOBAL HOLD.LTD ANTENNA TV  Α.Ε.  24,50%
2 GLOBECAST HOLDINGS LTD ANTENNA TV  Α.Ε.  24,50%
3 HOLNEST INVESTMENTS LTD ANTENNA TV  Α.Ε.  25,00%
4 PRAXIS GLOBAL HOLD. LTD ANTENNA TV  Α.Ε.  24,50%

5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΝΑΣ (Ξενοφών - Αθηνά)
HOLNEST INVESTMENTS LTD / 
ANTENNA TV  Α.Ε.  100,00%

6 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ (Μηνάς - Άννα)
ALTAVISTA GLOBAL HOLD. LTD / 
ANTENNA TV A.E.  100,00%

7 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Μηνάς - Άννα)
GLOBECAST HOLDINGS LTD / 
ANTENNA TV A.E.  100,00%

8 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (Μηνάς - Άννα)
PRAXIS GLOBAL HOLD. LTD / 
ANTENNA TV A.E.  100,00%

9 THE BANK OF NEW YORK ANTENNA TV  Α.Ε.  0,60%
10 κληρονόμοι Ευσταθίου Γουρδομιχάλη: ANTENNA TV  Α.Ε.   

 α) Ειρήνη χήρα Ευσταθίου Γουρδομιχάλη ANTENNA TV  Α.Ε.  0,21%
 β) Τούλα Γουρδομιχάλη του Ευσταθίου ANTENNA TV  Α.Ε.  0,21%

 
γ) Ρεγγίνα - Κατερίνα Γουρδομιχάλη του 
Ευσταθίου ANTENNA TV  Α.Ε.  0,21%

 δ) Αλίκη Γουρδομιχάλη του Ευσταθίου ANTENNA TV  Α.Ε.  0,21%
11 MOUZAKIS THEODORE ANTENNA TV  Α.Ε.  0,02%
12 KALFAS STELIOS ANTENNA TV  Α.Ε.  0,01%
13 CHIONAKIS NIKOLAOS ANTENNA TV  Α.Ε.  0,005%
14 BANDRAS ARISTOTELIS ANTENNA TV  Α.Ε.  0,0025%
15 VOULALAS GEORGE ANTENNA TV  Α.Ε.  0,0025%
16 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΝΑΣ (Ξενοφών - Αθηνά) ANTENNA TV  Α.Ε. Πρόεδρος  
17 PROCTER JONATHAN-EDWARD ANTENNA TV  Α.Ε. Διευθ.Συμβ.  
18 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Μηνάς - Άννα) ANTENNA TV  Α.Ε. Αντιπρόεδρ.  
19 ΧΑΡΑΜΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (Ιωάννης) ANTENNA TV  Α.Ε. Αντιπρόεδρ.  
20 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (Μηνάς - Άννα) ANTENNA TV Α.Ε. ΔΣ  
21 ΦΩΤΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Παναγιώτης) ANTENNA TV  Α.Ε. ΔΣ  

22
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Βασίλειος - 
Ελένη) ANTENNA TV  Α.Ε. ΔΣ  

23
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 (Αγγελής - Αθηνά) ANTENNA TV  Α.Ε. ΔΣ  

24
ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(Νικόλαος - Ελένη) ANTENNA TV  Α.Ε. ΔΣ  

ΣΚΑΪ

1 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστείδη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ Πρόεδρος 25,00%

2 ΠΑΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ  4,56%

3 ΠΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μιχαήλ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ ΔΣ 4,56%

4 FRANCIS DUNNE (Francis)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ  15,89%

5 EMERSON INTERNATIONAL S.A.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ  25,00%

6 DEVIMUS INTERNATIONAL S.A.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ  25,00%

7
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
Μιλτιάδη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ Αντιπρόεδρ.  

8
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  του Αθανασίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ.  - Τ/Σ ΣΚΑΙ ΔΣ  

- 130 -



MEGA CHANNEL
1 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  24,07%

2
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  22,11%

3
BNP PARIBAS PRIVATE BANK 
(SWITZERLAND S.A.) MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  4,68%

4
EUROFINANCIERE D INVETSISSEMENT 
MONACO MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  4,04%

5 SARAN HOLDINGS S.A. MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,69%
6 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Χ.Κ.) MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,67%
7 GS BANK MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,48%
8 ELKIN HOLDINGS SA MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,24%
9 MOONGOLD INVESTMENTS LIMITED MEGA CHANNEL- ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,08%

10 BALTAZI INVESTMENTS LIMITD MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,04%
11 GOODLASS INVESTMENTS LIMITED MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,04%
12 OPANTON INVESTMENTS LIMITED MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,04%
13 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  1,98%
14 PREMIER LTD MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  2,54%
15 ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E. MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  1,09%
16 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Δημήτριος - Ελζα) MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος  
17 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Αντιπρόεδρ.  
18 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Αντιπρόεδρ.  
19 ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (Ευστάθιος-Μαρία) MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Διευθ.Συμβ.  
20 ΑΪΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΔΣ  
21 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΔΣ  
22 ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΔΣ  
23 ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΔΣ  

ALPHA
1 XANATECH LTD ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  25,00%

2
INTERFINANCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. Α.Ε. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  24,42%

3 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Πρόεδρος 24,11%
4 MANDELORD INVESTMENTS LTD ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  22,00%
5 ALPHA ENTERTAINMENT A.E. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  3,58%
6 ZENITH HONOUR S.A. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  0,89%

7 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
INTERFINANCE ΣΥΣΤΗΜ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡ./ 
ALPHA ΔΟΡΥΦ.ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.  100,00%

8 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
MANDELORD INV.LDT/                ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.  80,00%

9 SIONAMOUR LTD
MANDELORD INV.LDT/                ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.  20,00%

10 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
ALPHA ENTERTAINMENT /           ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΤΙΚΗ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.  75,00%

11 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ALPHA ENTERTAINMENT /           ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΤΙΚΗ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.  25,00%

12 ELPICO NOMINESS LIMITED 
XANATECH LIMITED /                 ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  50,00%

13 ELPICO TRUSTEES LIMITED
XANATECH LIMITED /                 ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  50,00%

14 ΣΟΥΡΠΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ Κυριάκου APLHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρ.  
15 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους APLHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Διευθ.Συμβ.  

16
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
Παντελή APLHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΔΣ  

17
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
Δημητρίου APLHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΔΣ  

STAR CHANNEL
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1 DASEN HOLDINGS LIMITED ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL  24,85%
2 FEDILIA S.A. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL  13,18%
3 MOOREFIELDS S.A. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL  24,85%
4 BLUE DIME HOLDING S.A. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL  13,47%
5 HOGRID HOLDINGS LIMITED ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL  5,00%
6 AMNATOS S.A. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL  18,64%

7 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΔΙΑΝΝΑ
DASEN HOLDINGS LIMITED / 
ΝΕΑ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.-  STAR CHANNEL  100,00%

8 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

FEDILIA S.A / 
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. -  STAR 
CHANNEL  99,50%

9 ERIC DUPHIL
FEDILIA S.A / ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - 
STAR CHANNEL  0,50%

10 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

MOOREEFIELDS S.A/ 
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. -  STAR 
CHANNEL  99,995%

11 RICHARD BREKELMANS

MOOREEFIELDS S.A/
 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - STAR 
CHANNEL  0,005%

12 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
BLUE DIME HOLDING S.A /
ΝΕΑ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.-  STAR CHANNEL  99,89%

13 ΚΕΛΑΪΔΗ ΑΓΛΑΪΑ
BLUE DIME HOLDING S.A /
ΝΕΑ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε.-  STAR CHANNEL  0,11%

16 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HOGRID HOLDINGS LIMITED/
ΝΕΑ ΤΗΛ/ΣΗ ΑΕ- STAR CHANNEL  100,00%

17 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
AMNATOS S.A /
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.- STAR CHANNEL  99,90%

18 SYLVIE ABTAL – COLA
AMNATOS S.A /
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.-  STAR CHANNEL  0,01%

19 ΑΛΚΑΛΑΪ Ν. ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. - STAR CHANNEL Πρόεδρος  

20
ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 
Νικολάου ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. - STAR CHANNEL ΔΣ  

21 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. - STAR CHANNEL ΔΣ  
22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. - STAR CHANNEL ΔΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
1 ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Μιχαήλ-Μαρία) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E.  18,90%
2 ΡΑΔΙΟ/ΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΜΟΝΟ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV  Α.Ε.  19,69%
3 ΤΗΛ/ΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV  Α.Ε.  18,91%
4 ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ

 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV  Α.Ε.  19,69%
5 ΧΑΛΚΙΔΗ ΒΕΡΑ 

(Γεώργιος-Ευαγγελία)  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV  Α.Ε.
Αντιπρόεδρ
. 1,56%

6 ΞΥΠΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV  Α.Ε.  21,25%
7 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Ευάγγελος-Βασιλική)
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ / 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E.  100,00%

8
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 (Δημήτριος-Ευθυμία) 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜ. ΜΟΝΟΠ. 
ΕΠΕ /
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε Πρόεδρος 100,00%

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(Σωτήριος-Ιωάννα)

ΤΗΛ/ΚΕΣ ΔΡΑΣ/ΤΕΣ ΜΟΝ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ/
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV Α.Ε. Δνων Συμβ. 100,00%

ALTER CHANNEL
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1 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝ.
ΕΜΠΟΡ.ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. –  ALTER  24,998%

2 ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΚΔΟΤ. ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. –  ALTER  11,42%

3 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 του Ανδρέα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. –  ALTER ΔΣ 13,58%

4 ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
του Γεωργίου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. –  ALTER Αντιπρόεδρ. 15,45%

5 LOVE RADIO 
BROADCASTING A.E. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER  9,39%

6 LAXEY GREEK INVESTMENTS LP ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER  4,75%
7 MARFIN FINANCIAL GROUP

 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER  2,45%
8 ΤΖΑΝΕΤΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

του Γεωργίου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER  2,05%
9 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

του Κων/νου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER ΔΣ  
10 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 του Σταύρου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER ΔΣ  
11 ΞΕΝΑΚΗΣ - ΒΑΛΕΤΤΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του Σόλωνα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER ΔΣ  

12 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ 
του Γερασίμου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER ΔΣ  

13 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
του Ανδρέα

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
 ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER Πρόεδρος 1,46%

14 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 συζ. Κων/νου

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 
ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER  91,12%

15 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
 του Κων/νου

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER  2,48%

16 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
 του Κων/νου

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 
ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER  2,47%

17 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
του Κων/νου

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 
ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ALTER  2,470%

18 ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
του Γεωργίου LOVE RADIO BROADCASTING A.E. /ALTER  90,000%

19 ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
θυγ. Ανδρέα Κουρή LOVE RADIO BROADCASTING A.E. / ALTER  10,00%

20 ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
του Γεωργίου

ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛ.ΕΚΔ. ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. / ALTER  1,376%

21 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Ανδρέα

ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛ.ΕΚΔ. ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. / ALTER  98,624%

902
1

Κ.Κ.Ε.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. – 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM  25,00%

2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Θεοφάνη

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. - 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM  25,00%

3 ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 του Νικολάου

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. - 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM  25,00%

4 ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Γρηγορίου

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. - 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM Πρόεδρος 25,00%

5 ΛΕΓΓΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
του Χρήστου

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. - 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM Αντιπρόεδρ.  

6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 του Βασιλείου

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. - 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM ΔΣ  

7 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του Μαρίνου

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. - 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM ΔΣ  

8 ΜΑΪΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
του Νικολάου

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. - 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ 
FM ΔΣ  

Πηγή: Ε.Σ.Ρ. (2008)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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