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Ι. ΕΙΑΓΩΓΘ.
1. Οι τομείσ κοινωνικισ δράςθσ αποτελοφν και τομείσ δθμόςιου
ενδιαφζροντοσ, που είναι τόςο εντονότερο όςο ευρφτερθ είναι θ
αντίςτοιχθ κοινωνικι δράςθ. Τπό τθν ζννοια αυτι προκφπτει ςχζςθ
αλλθλεξάρτθςθσ που δικαιολογεί κατ’ αρχιν τθ ρυκμιςτικι επζμβαςθ
του Δθμοςίου ςτουσ τομείσ κοινωνικισ δράςθσ με ςτόχο τον ζλεγχο του
περιεχομζνου τουσ. Εξαιρετικά ςθμαντικι κοινωνικι δράςθ αποτελεί θ
λειτουργία τθσ ραδιοτθλεόραςθσ, λόγω τθσ ζνταςθσ με τθν οποία
μπορεί να επθρεάηει τθ διαμόρφωςθ τθσ γνϊμθσ των πολιτϊν ωσ προσ
τα κοινωνικά και πολιτικά ηθτιματα. Αυτό οφείλεται ςτθ δυνατότθτά
τθσ για άμεςθ παρατιρθςθ, καταγραφι και μετάδοςθ γεγονότων ςε
απροςδιόριςτο αρικμό προςϊπων, που τθν κακιςτά φορζα διάδοςθσ
ποικίλων ιδεϊν, ςυμβάλλοντασ ζτςι και ςτθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ,
ανάλογα με τθν ποιοτικι ςτάκμθ των προγραμμάτων τθσ1. Επόμενο
ιταν οι πολιτικζσ εξουςίεσ να κελιςουν εξ αρχισ να οικειοποιθκοφν τα
πλεονεκτιματα από τθ λειτουργία τθσ ραδιοτθλεόραςθσ και προσ τθν
κατεφκυνςθ αυτι αναμενόμενο ιταν να μθν τθν εγκαταλείψουν ςτα
ιδιωτικά ςυμφζροντα και ςτουσ κανόνεσ τθσ αγοράσ, αλλά να επιλζξουν
ςε μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ζκταςθ το μοντζλο αρχικά τθσ δθμόςιασ ι
και κρατικισ ραδιοτθλεόραςθσ2.
2. Θ ραδιοτθλεόραςθ, ωσ ςτακερι κακθμερινι ςυνικεια των
περιςςότερων ανκρϊπων, δεν ςυμβάλλει, ωςτόςο, με τθν ίδια ζνταςθ
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, αφοφ τα μθνφματα που διαχζονται
από τθ ραδιοτθλεόραςθ δεν προςλαμβάνονται και δεν αξιολογοφνται
με τον ίδιο τρόπο από τουσ πολίτεσ, αλλά μεγαλφτερθ αςφαλϊσ είναι θ
επίδραςι τθσ ςτισ τάξεισ των ανκρϊπων με χαμθλότερο μορφωτικό και
οικονομικό επίπεδο, ςτουσ οποίουσ θ κριτικι ικανότθτα ςυνικωσ δεν
υπεριςχφει. Σο ζλλειμμα, δθλαδι, ςτο επίπεδο αυτό αντιςτοιχίηεται
1

C.J. Hamelink, Θ πολιτιςμικι αυτονομία ςτισ παγκόςμιεσ επικοινωνίεσ (1988), εκδόςεισ Κάλβοσ, ς.
101.
2
Κατά τθν ΟλτΕ 5040/1987, ΕλλΔνθ 1989.857, θ λειτουργία τθσ Ρ/Σ είναι κζμα γενικότερου
δθμόςιου ςυμφζροντοσ και αποτελεί αντικείμενο ζντονου κρατικοφ ενδιαφζροντοσ.
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ςυνικωσ με ζλλειμμα κριτικισ ικανότθτασ και ςκζψθσ. Ανεξάρτθτα από
τθ διαπίςτωςθ αυτι, θ ραδιοτθλεόραςθ λειτουργεί πάντωσ για πολλοφσ
ωσ πρόςβαςθ ςτον εξωτερικό κόςμο και ωσ διαφυγι από τα δικά τουσ
προβλιματα, οπότε θ ζμμεςθ εμπειρία ηωισ που αυτι διαμορφϊνει,
μπορεί και να υπερβαίνει εν τζλει τθν άμεςθ εμπειρία ηωισ που θ ίδια θ
πραγματικότθτα διαμορφϊνει.
3. Κρίςιμθ, επίςθσ, είναι θ διαπίςτωςθ ότι θ επιρροι τθσ
ραδιοτθλεόραςθσ δεν περιορίηεται ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ μόνο
γνϊμθσ, αλλά επιδρά και ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικισ με γνϊμονα τθ
διαμορφωμζνθ ιδθ κοινι γνϊμθ, κακϊσ αποτελεί τον βαςικότερο ίςωσ
δίαυλο ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ μεταξφ πολιτικοφ κόςμου και
πολιτϊν. Ο λειτουργικόσ ζτςι ρόλοσ τθσ ραδιοτθλεόραςθσ εμφανίηεται
αμφίδρομοσ και ανατροφοδοτοφμενοσ ςτθ ςχζςθ πολιτικισ εξουςίασ
και πολιτϊν, διαμορφϊνοντασ ςυνολικά και από κοινοφ με τον Σφπο,
που είναι τα παραδοςιακά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ/Mass
Media), ςτα οποία προςτίκεται ιδθ και το διαδίκτυο, το κοινωνικό
φρόνθμα, που ακολοφκωσ προςδιορίηει το ικοσ και το χαρακτιρα κάκε
λαοφ. υνεπϊσ ο ρόλοσ των ΜΜΕ είναι αυτονόθτα ςθμαντικόσ και θ
ςθμαντικότθτα του ρόλου τουσ είναι ςυνάμα κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ
για τθν ποιότθτα και τισ προοπτικζσ τθσ ίδιασ τθσ δθμοκρατίασ. Προσ τθν
αντίλθψθ αυτι ςτοιχίηεται άλλωςτε και θ διαχρονικισ αξίασ άποψθ του
Καρλ Μαρξ, κατά τον οποίο όποιοσ ελζγχει τα μζςα παραγωγισ ελζγχει
και τον τρόπο με τον οποίο ςυγκροτείται θ ίδια θ κοινωνία, υπό τθν
ειδικότερθ εν προκειμζνω ζννοια ότι τα θλεκτρονικά ιδίωσ ΜΜΕ ωσ
βιομθχανία τα ίδια παραγωγισ ιδεϊν ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία
πολιτικισ και πολιτιςμο – κοινωνικισ αντίλθψθσ και νοοτροπίασ, οπότε
αναλόγωσ ενδζχεται να λειτουργοφν και ωσ μθχανιςμοί προάςπιςθσ ι
αναπαραγωγισ οριςμζνθσ πολιτικισ κατάςταςθσ.
ΙΙ. Σα ΜΜΕ ωσ δομικό ςτοιχείο τθσ «κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ».
4. Θ τεχνολογικι επανάςταςθ ςτον τομζα τθσ πλθροφόρθςθσ
και τθσ επικοινωνίασ, ιδιαίτερα από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980,
ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν αναδιάρκρωςθ των δομϊν τθσ οικονομίασ
και ςτθ δθμιουργία μιασ παγκόςμιασ αγοράσ, με παράλλθλθ αφξθςθ
ςτθν παραγωγι και ςτθν κυκλοφορία πλθροφοριϊν, που μεταμόρφωςε
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τθν οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ ςε μια νζου τφπου κοινωνία, τθ γνωςτι ωσ
«Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ»3. Θ κοινωνία αυτι χαρακτθρίηεται από τθ
δυναμικι είςοδο τθσ πλθροφορίασ ςτον τομζα τθσ οικονομίασ, θ οποία
αναδεικνφεται ζτςι ςε ηωτικό παράγοντα ανταγωνιςτικότθτασ και άρα
ςε βαςικό αγακό και πολφτιμο πόρο4. Ωςτόςο, το ερϊτθμα που ςχετικά
τίκεται είναι αν οι πλθροφορίεσ που διαχζονται ςε παγκόςμιο επίπεδο,
εξαςφαλίηουν πράγματι μια πλθροφόρθςθ ποιοτικά ανϊτερθ, που να
οδθγεί ςτθ γνϊςθ και επομζνωσ ςτθν ορκολογικι δράςθ, με δεδομζνο
ότι οι πλθροφορίεσ διακινοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ελεφκερθσ αγοράσ
υπό ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ και πίεςθσ χρόνου5. Εφλογα,
λοιπόν, υποςτθρίηεται ότι υπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ δεν είναι δυνατόν το
πλικοσ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν να επιτρζψει τθν επιλογι και
αξιοποίθςθ των χριςιμων μόνον πλθροφοριϊν6, ενϊ εμπόδιο αςφαλϊσ
ςτον πλουραλιςμό των απόψεων και ςτθ διαφφλαξθ τθσ πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ των κοινωνιϊν αποτελεί το γεγονόσ ότι το μεγαλφτερο
μζροσ τθσ παγκόςμιασ πλθροφόρθςθσ διακινείται από ζναν μικρό
αρικμό δικτφων επικοινωνίασ7, με ςυνζπεια να τίκεται πλζον ςε άμεςο
κίνδυνο το ίδιο το δικαίωμα τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ελευκερίασ τθσ
ζκφραςθσ, δθλαδι κεμελιϊδθ δικαιϊματα του ανκρϊπου.
5. Σα ΜΜΕ, ωσ φορείσ που ενεργοφν διαμεςολαβθτικά μεταξφ
Κράτουσ και κοινωνίασ κατά τθν παραγωγι, διαχείριςθ και διακίνθςθ
τθσ πλθροφορίασ, οφείλουν να εγγυϊνται κατά το δυνατόν το δικαίωμα
τόςο τθσ πλθροφόρθςθσ όςο και τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ και του
Σφπου. Σο δικαίωμα τθσ πλθροφόρθςθσ κατοχυρϊνεται ςτθν Ελλάδα με
το άρκρ. 5Α του υντάγματοσ, ενϊ θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ και του
Σφπου κατοχυρϊνονται ωσ δικαίωμα με το άρκρ. 14 του υντάγματοσ.
3

Ο όροσ «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» μάλλον πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν Λαπωνία το ζτοσ 1981 για να
περιγράψει μια κοινωνία, ςτθν οποία ο τομζασ των υπθρεςιϊν είχε υπερκεράςει τον τομζα τθσ
βιομθχανίασ που αποτελοφςε μζχρι τότε τθν κφρια μορφι εργαςίασ (D. McQUAIL, Ειςαγωγι ςτθ
κεωρία τθσ μαηικισ επικοινωνίασ, εκδόςεισ Καςτανιϊτθ *1997+ ς. 149-155), ενϊ ςτθν Ευρϊπθ ο όροσ
χρθςιμοποιικθκε ςτθ Λευκι Βίβλο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τίτλο «Ανάπτυξθ, ανταγωνιςτικότθτα,
ο
απαςχόλθςθ – Οι προκλιςεισ και θ αντιμετϊπιςι τουσ για τθ μετάβαςθ ςτον 21 αιϊνα»
4
. Καϊτατηι-Witloch, Θ επικράτεια των πλθροφοριϊν (2003), εκδόςεισ Κριτικι, ς. 17-24.
5
Σα ΜΜΕ ζχουν ςταδιακά εξελιχκεί ωσ θ ιςχυρότερθ βιομθχανία ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ
τεχνολογίασ αιχμισ, ξεπερνϊντασ με ραγδαία ταχφτθτα τουσ παραδοςιακοφσ κλάδουσ και τισ πθγζσ
πλοφτου και ιςχφοσ.
6
ο
ο
Π. Κονδφλθσ, Από τον 20 ςτον 21 αιϊνα (1998), ς. 148, 149-151.
7
C.J. Hamelink, Θ πολιτιςμικι αυτονομία ςτισ παγκόςμιεσ επικοινωνίεσ (1988), εκδόςεισ Κάλβοσ, ς.
18-20, 26-48.
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Ειδικότερα θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ και του Σφπου αναγνωρίηεται ωσ
ατομικό δικαίωμα από το ςφνολο των ςυνταγματικϊν τάξεων των
δθμοκρατικϊν χωρϊν, αλλά και από τθ διεκνι ζννομθ τάξθ8, ςυνίςταται
δε κατά το άρκρ. 10 τθσ ΕΔΑ και με τισ διαγραφόμενεσ ςτο άρκρο αυτό
επιφυλάξεισ ςτθν ελευκερία τθσ γνϊμθσ και ςτθν ελευκερία τθσ λιψθσ
ι μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ι ιδεϊν, χωρίσ τθν παρζμβαςθ δθμόςιων
αρχϊν και περιοριςμοφσ ςυνόρων. Οι ελευκερίεσ αυτζσ, τισ οποίεσ
απολαμβάνουν και οι ίδιοι φορείσ των ΜΜΕ, αποτελοφν ςυγχρόνωσ και
αξίεσ του δθμόςιου ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, άρρθκτα ςυνυφαςμζνεσ
με το δθμοκρατικό πολίτευμα9.
ΙΙΙ. Κατευκυντιριεσ αρχζσ ςτθ λειτουργία των ΜΜΕ.
6. Αρχζσ που παραδοςιακά αναγνωρίηονται ωσ κεμελιϊδεισ για
τθν ορκολογικι λειτουργία των ΜΜΕ και ιδιαίτερα τθσ Ρ/Σ, είναι αυτζσ
του πλουραλιςμοφ ι πολυφωνίασ και τθσ ποιότθτασ, οι οποίεσ ςτο
ελλθνικό φνταγμα αποτυπϊνονται ςτο άρκρ. 15§2, κατά το οποίο ο
άμεςοσ ζλεγχοσ του Κράτουσ επί τθσ ραδιοφωνίασ και τθσ τθλεόραςθσ
ζχει ωσ ςκοπό τθν αντικειμενικι και με ίςουσ όρουσ μετάδοςθ
πλθροφοριϊν και ειδιςεων, κακϊσ και προϊόντων του λόγου και τθσ
τζχνθσ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ ςτάκμθσ των προγραμμάτων που
επιβάλλει θ κοινωνικι αποςτολι τθσ ραδιοφωνίασ και τθσ τθλεόραςθσ
και θ πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Χϊρασ, κακϊσ και το ςεβαςμό τθσ αξίασ
του ανκρϊπου και τθν προςταςία τθσ παιδικισ θλικίασ και τθσ νεότθτασ.
Οι αρχζσ αυτζσ δεν πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ απλζσ αφθρθμζνεσ
ζννοιεσ, τισ οποίεσ πρζπει να τθρεί θ ραδιοτθλεόραςθ και να ςζβεται ο
κρατικόσ ζλεγχοσ, αλλά αναγκαία είναι θ δθμιουργία από τθν πλευρά
του Κράτουσ, ςτο οποίο ανικει θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ Ρ/Σ, του
οργανωτικοφ εκείνου πλαιςίου, που κακιςτά δυνατι, διευκολφνει και
ενκαρρφνει τθν πραγματοποίθςθ των αρχϊν αυτϊν10.
7. Θ αρχι του πλουραλιςμοφ, όπωσ ειδικότερα εκφράηεται
μζςα από τθ ςυνταγματικι επιταγι για αντικειμενικι και με ίςουσ
8

Άρκρ. 19 τθσ από 10.12.1948 Οικουμενικισ Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου.
Α. Μανιτάκθσ, Ελλθνικό υνταγματικό Δίκαιο Λ (2003) ς. 48-64· ΟλτΕ 1901/2014, ΔiΜΕΕ 2014.260
= Αρμ 2014.1202.
10
4
Π. Δαγτόγλου, Ραδιοτθλεόραςθ και φνταγμα (1989) ς. 45.
9
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όρουσ μετάδοςθ πλθροφοριϊν, ειδιςεων και προϊόντων του λόγου11,
αναγνωρίηεται με το άρκρ. 14§9 του υντάγματοσ ωσ ςτοιχείο τθσ ίδιασ
τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ, αφοφ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ δεν
νοείται χωρίσ τθ κεςμικι και αναγκαία για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ
δθμοκρατίασ εγγφθςθ τθσ πλουραλιςτικισ διαμόρφωςθσ τθσ κοινισ
γνϊμθσ12. Ο πλουραλιςμόσ ωσ αναγκαία ςυνκικθ για τθ λειτουργία τθσ
Ρ/Σ διακρίνεται ςε εξωτερικό, που ικανοποιείται με τθν φπαρξθ πολλϊν
ςτακμϊν13 και ςε εςωτερικό, που ικανοποιείται με τθν ζκφραςθ
ποικίλων απόψεων μζςα από το πρόγραμμα κάκε ςτακμοφ και γενικϊσ
με τθν παροχι δθμόςιου βιματοσ ςε όλεσ τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ
ομάδεσ και καλλιτεχνικά ρεφματα14, υπό ςυνκικεσ κατά το δυνατόν
ουδετερότθτασ. Ο εςωτερικόσ, δθλαδι, πλουραλιςμόσ προχποκζτει τθν
ουδετερότθτα τθσ ραδιοτθλεόραςθσ15, ενϊ ο εξωτερικόσ πλουραλιςμόσ
διαςφαλίηεται κατ’ αρχιν με τθ λειτουργία ιδιωτικϊν ςτακμϊν, όμωσ ο
ζλεγχοσ τελικά τθσ παραγωγισ και διακίνθςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ ςε
παγκόςμιο επίπεδο από μικρό αρικμό ραδιοτθλεοπτικϊν επιχειριςεων
ενιςχφει τθν παραπλθροφόρθςθ και οδθγεί ςτθν ομογενοποίθςθ των
προγραμμάτων, με κακοριςτικι παράμετρο αυτι τθσ διαφθμιςτικισ
προβολισ και υποςτιριξθσ16. Λςχφει, λοιπόν, θ διαπίςτωςθ ότι το
ςφςτθμα ενθμζρωςθσ μζςω των ΜΜΕ νοςεί, αφοφ ςτθ ςφγχρονθ εποχι
11

Με ίςουσ όρουσ δεν ςθμαίνει αποχι από τον ςχολιαςμό, μολονότι και θ αποχι από το ςχολιαςμό
ενζχει ιςότθτα, αλλά ςθμαίνει, πιο ορκά, ςυμμετοχι ςτο ςχολιαςμό αντικειμενικά και αμερόλθπτα ,
2
μακριά από κάκε πολιτικι μονομζρεια *Δ. Κόρςοσ, Σφποσ και Ραδιοτθλεόραςθ (1989) ς. 83/84+
12
Ζλςα Δελθγιάννθ, Θ θκικι των ΜΜΕ (2004) §8 ς. 28.
13
τθ διαςφάλιςθ του εξωτερικοφ πλουραλιςμοφ κατατείνουν προπάντων οι απαγορεφςεισ και τα
αςυμβίβαςτα του άρκρ. 14§9 του υντάγματοσ.
14
Κ. Χρυςόγονοσ, Ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα (2002) ς. 300· Π. Ηζρθσ, Κεςμοί εποπτείασ ςτο
2
ραδιοτθλεοπτικό ςφςτθμα (2002) ς. 89-94· Γιάννα Κικι, Θ ελευκερία των οπτικοακουςτικϊν μζςων
(2003) ς. 72-74.
15
Θ δθμοκρατικι αρχι, που κακιερϊνεται με το άρκρ. 1 του υντάγματοσ, απαιτεί ραδιοτθλεόραςθ
που να προάγει, κατά το δυνατόν, τθν εφαρμογι τθσ αρχισ αυτισ και θ μόνθ ραδιοτθλεόραςθ που
μπορεί να ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι ςυνταγματικι επιταγι είναι θ πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά,
επιςτθμονικά και καλλιτεχνικά ουδζτερθ. Θ ουδετερότθτα, εξάλλου, τθσ ραδιοτθλεόραςθσ νοείται
υπό τρεισ μορφζσ: α) Σθσ πλιρουσ αποχισ τθσ από τον ανταγωνιςμό των ιδεϊν και ςυμφερόντων με
περιοριςμό τθσ ςτθν αυςτθρι, αντικειμενικι και χωρίσ ςχόλια ειδθςεογραφία, β) τθσ αμερολθψίασ,
που ςθμαίνει ειδθςεογραφία ςχολιαςμζνθ μεν, αλλά κατά τρόπο αντικειμενικό, δθλαδι ανεξάρτθτθ
από κομματικι ι άλλθ κθδεμονία ι προκατάλθψθ και γ) τθσ ςυμψθφιςτικισ ουδετερότθτασ, κατά
τθν οποία το ραδιοτθλεοπτικό βιμα προςφζρεται ςτουσ ςπουδαιότερουσ ςυναςπιςμοφσ ιδεϊν και
ςυμφερόντων, με βάςθ ςυμφωνία με τθν οποία κατανζμεται μεταξφ τουσ ο διακζςιμοσ ρ/τ χρόνοσ
και επιτυγχάνεται με τθν παρουςίαςθ όλων των αντιμαχόμενων απόψεων θ «ςυμψθφιςτικι»
4
αποτίμθςι τουσ από τθν κοινι γνϊμθ *Π. Δαγτόγλου, Ραδιοτθλεόραςθ και φνταγμα (1989) ς. 1712
177· Δ. Κόρςοσ, Σφποσ και Ραδιοτθλεόραςθ (1989) ς. 81-84].
16
C.J. Hamelink, Θ πολιτιςμικι αυτονομία ςτισ παγκόςμιεσ επικοινωνίεσ (1988), εκδόςεισ Κάλβοσ, ς.
40.

-8-

πρωτεφουςα ςθμαςία ζχει θ είδθςθ που προκαλεί το ενδιαφζρον του
κοινοφ, ζςτω και με ςτοιχεία μυκοπλαςίασ, ενϊ παλαιότερα το
ενδιαφζρον ςτρεφόταν ςτθν αλικεια τθσ είδθςθσ17. Θ παρζκκλιςθ αυτι
ςθματοδοτεί και τθν κρίςθ αξιοπιςτίασ που διζρχονται ςιμερα τα ΜΜΕ.
8. Θ αρχι τθσ ποιότθτασ, ωσ λειτουργικι αρχι τθσ Ρ/Σ και
μάλιςτα αλλθλζνδετθ με τθν αρχι του πλουραλιςμοφ, υπαγορεφεται,
κατά τθ ςυνταγματικι πρόβλεψθ, από τθν κοινωνικι αποςτολι τθσ Ρ/Σ,
με ςτόχο και τθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Χϊρασ. Ο ρόλοσ ζτςι τθσ Ρ/Σ
και γενικότερα των ΜΜΕ οφείλει να είναι πολυςχιδισ με κφριο άξονα
τθν ενθμζρωςθ, ςτθν οποία ςταδιακά προςτζκθκαν θ ψυχαγωγία και θ
διαφιμιςθ. Βαςικισ ςθμαςίασ για τθν ενθμερωτικι λειτουργία τθσ Ρ/Σ
είναι θ αντικειμενικότθτα, που απαιτεί τθν παροχι ςτουσ πολίτεσ όςων
πλθροφοριϊν είναι αναγκαίεσ για τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ, αναφορικά
ιδίωσ με τα δθμόςια πράγματα. Εξίςου ςθμαντικι με τθν ενθμερωτικι
είναι θ ψυχαγωγικι λειτουργία τθσ Ρ/Σ, αφοφ θ ψυχαγωγία αποτελεί
αναγκαίο ςτοιχείο τθσ κακθμερινότθτασ του ςφγχρονου ανκρϊπου, ενϊ
θ διαφθμιςτικι λειτουργία τθσ Ρ/Σ αποβλζπει ςτθν προβολι προϊόντων
και υπθρεςιϊν. Θ παραπλθροφόρθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ
αντικειμενικότθτασ υποβακμίηουν τθν ενθμερωτικι λειτουργία τθσ Ρ/Σ
και κατ’ επζκταςθ τθν ποιοτικι ςτάκμθ τθσ, ενϊ ςε όμοιο αποτζλεςμα
οδθγεί και θ υπερβολικι και άκριτθ μετατόπιςθ του ενδιαφζροντοσ από
τον ενθμερωτικό ςτον ψυχαγωγικό τομζα λειτουργίασ τθσ Ρ/Σ, όταν
μάλιςτα αυτόσ κατακλφηεται από κακαρά εμπορικά προγράμματα και
εκπομπζσ reality, με ζλλειψθ ςεβαςμοφ, κατά περίπτωςθ, ςτθν αξία του
ανκρϊπου, ςτθν ιδιωτικι ηωι, αλλά ακόμθ και ςτθν παιδικι θλικία18. Θ
υποβάκμιςθ, αςφαλϊσ, μεγιςτοποιείται από τθ ςυνεχϊσ εντεινόμενθ
τάςθ του διαφθμιςτικοφ τομζα να απορροφιςει τουσ λοιποφσ τομείσ
ενδιαφζροντοσ τθσ Ρ/Σ, οι οποίοι αδυνατοφν ιδθ να αντιςτακοφν ςτθν
εμπορευματοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ. Θ ςφγχυςθ ςυνεπϊσ μεταξφ των
τομζων ενδιαφζροντοσ τθσ Ρ/Σ είναι αναπόφευκτθ όςο και δυςμενισ
17

Ζλςα Δελθγιάννθ, Θ θκικι των ΜΜΕ (2004) §10 ς. 31-32.
χετικά παρατθρείται ότι οι ψυχαγωγικζσ εκπομπζσ προωκοφν και διατθροφν το χαμθλότερο
δυνατόν πολιτιςτικό επίπεδο, με κριτιριο τθν υποτικζμενθ επικυμία του κοινοφ, θ οποία
παρουςιάηεται από τουσ υπευκφνουσ προγραμματιςμοφ ωσ φυςικόσ νόμοσ που νομιμοποιεί τθν
υπεροχι των προγραμμάτων αυτϊν απζναντι ςε εκείνα που ευνοοφν το δθμόςιο διάλογο και
παράγουν γνϊςθ και πολιτιςμό *Ζλςα Δελθγιάννθ, Θ θκικι των ΜΜΕ (2004) §13 ς. 34+.
18
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για τθν ποιοτικι αναβάκμιςι τθσ, με ςυνθκζςτερθ τθ ςφγχυςθ μεταξφ
ενθμερωτικοφ και ψυχαγωγικοφ τομζα λειτουργίασ τθσ, που ανζδειξε
ζνα νζο είδοσ πλθροφόρθςθσ, το γνωςτό ωσ «infotainment», ςτο οποίο
όμωσ ελλοχεφει ο κίνδυνοσ να εκλθφκεί θ μυκοπλαςία για τισ ανάγκεσ
του ψυχαγωγικοφ προγράμματοσ ωσ πραγματικότθτα.
ΙV. Ιςτορικι αναδρομι ςτθν πορεία τθσ ευρωπαϊκισ Ρ/Σ.
9. Θ ευρωπαϊκι Ρ/Σ ανικε παραδοςιακά, ςε αντίκεςθ με τον
Σφπο, ςτον δθμόςιο τομζα και ςυγκρινόμενθ με αυτιν των Θ.Π.Α.,
παρουςιάηει τθν ιδιαιτερότθτα ότι λειτοφργθςε αρχικά ωσ κρατικό
μονοπϊλιο. Σο μονοπϊλιο αυτό, που με τθ μορφι δθμόςιου ελζγχου
τθσ Ρ/Σ απζβλεπε ςτθν υποςτιριξθ κατά το δυνατόν τθσ κυβερνθτικισ
πολιτικισ, κεμελιϊκθκε με βαςικό επιχείρθμα ότι ο αρικμόσ των
διακζςιμων ραδιοτθλεοπτικϊν ςυχνοτιτων ιταν περιοριςμζνοσ και άρα
δεν υπιρχε τεχνικά το περικϊριο για τθν ελεφκερθ ίδρυςθ ιδιωτικϊν
ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν19. Μάλιςτα υποςτθρίχκθκε ότι για το λόγο
αυτό δεν μποροφςε να κατοχυρωκεί ςυνταγματικά ι γενικότερα νομικά
θ ελευκερία των ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν, όπωσ κατοχυρϊνεται
ςυνταγματικά θ ελευκερία τθσ διάδοςθσ ιδεϊν μζςω του Σφπου, οπότε
κρίκθκε ότι το Κράτοσ όφειλε προσ το κοινό ςυμφζρον να διατθριςει
τον ζλεγχο τθσ Ρ/Σ, αποκλείοντασ αντίςτοιχα τθν ιδιωτικοποίθςι τθσ20.
Ζτςι θ ιδιωτικι τθλεόραςθ εγκακιδρφκθκε ςταδιακά ςτον ευρωπαϊκό
χϊρο μόλισ από τα μζςα του 1980 και ςτθ διαμόρφωςι τθσ επζδραςε
καταλυτικά θ ευρωπαϊκι Οδθγία 552/1989 για τθν «Σθλεόραςθ χωρίσ
φνορα», που εκδόκθκε ςτθ ςυνζχεια τθσ Πράςινθσ Βίβλου για τθν
«Σθλεόραςθ χωρίσ φνορα»21 και κακιζρωςε τθν ελεφκερθ κυκλοφορία
των τθλεοπτικϊν εκπομπϊν ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ κοινοτικισ
πολιτικισ ςτον τομζα των οπτικοακουςτικϊν μζςων.
10. Θ κοινοτικι αυτι πολιτικι, ςτοχεφοντασ ςτθν προςζγγιςθ
των ραδιοτθλεοπτικϊν δραςτθριοτιτων με κριτιρια αγοράσ και άρα
19

Θ λειτουργία τθσ Ρ/Σ υπό κακεςτϊσ κρατικοφ μονοπωλίου παραβιάηει κατά τθ νομολογία του
ΕΔΔΑ το άρκρ. 10 τθσ ΕΔΑ αναφορικά με τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, αφοφ ςυνιςτά περιοριςμό
του δικαιϊματοσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ δυςανάλογο και μθ αναγκαίο ςε μια δθμοκρατικι
κοινωνία (ΕΔΔΑ 24.11.1993, Informations Verein Lentis κατά Αυςτρίασ, Σο 1996.200).
20
Ζλςα Δελθγιάννθ, Θ θκικι των ΜΜΕ (2004) §5 ς. 24.
21
Θ Πράςινθ Βίβλοσ για τθν «Σθλεόραςθ χωρίσ φνορα» εκδόκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το
ζτοσ 1984.

-10-

οικονομικά, είχε ωσ αποτζλεςμα να παραβλζψει τθ ςθμαντικότατθ
κοινωνικι και πολιτιςτικι αποςτολι τθσ τθλεόραςθσ και το ρόλο που κα
μποροφςε αυτι να διαδραματίςει για τθ ςυγκρότθςθ τθσ ευρωπαϊκισ
ταυτότθτασ22. Θ ευρωπαϊκι, δθλαδι, κοινοτικι πολιτικι για τθ Ρ/Σ,
παραβλζποντασ τον εξζχοντα κοινωνικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα τθσ,
που αναδεικνφει τθν κοινι ιςτορικι μνιμθ και τισ κοινζσ αξίεσ των λαϊν
τθσ Ευρϊπθσ, υιοκζτθςε για τθ ρφκμιςθ τθσ Ρ/Σ το νεοφιλελεφκερο
μοντζλο και με τον τρόπο αυτό ςυνζβαλε ςτθν εμπορευματοποίθςι
τθσ23. υνζπεια τθσ εξζλιξθσ αυτισ ιταν ο οικονομικόσ χαρακτιρασ τθσ
Ρ/Σ να κεωρθκεί επικρατζςτεροσ του πολιτιςτικοφ χαρακτιρα τθσ24, να
εξομοιωκοφν οι εκπομπζσ τθσ με παροχι υπθρεςιϊν και ςυνακόλουκα
να υπαχκεί θ όλθ λειτουργία τθσ ςτουσ κανόνεσ που διζπουν τα
καταναλωτικά αγακά ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ25.
Παρακάμφκθκε ζτςι ο βαςικόσ κανόνασ του διεκνοφσ δικαίου που ίςχυε
παραδοςιακά ςτον τομζα τθσ Ρ/Σ και κακιζρωνε τθν κρατικι κυριαρχία
ςτον τομζα αυτό υπό τθν ζννοια ότι τα κράτθ είναι τα αποκλειςτικά
αρμόδια να κακορίηουν το νομικό κακεςτϊσ τθσ οπτικοακουςτικισ
επικοινωνίασ ςτθν επικράτειά τουσ.
11. Θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ Ρ/Σ, μολονότι εξ οριςμοφ διαςφαλίηει
κατά τθ λειτουργία τθσ ςυνκικεσ εξωτερικοφ πλουραλιςμοφ, ωςτόςο
ςτον ευρωπαϊκό χϊρο δεν είχε τθν προςδοκϊμενθ δυναμικι, εξαιτίασ
τθσ πλιρουσ εκεί εμπορευματοποίθςισ τθσ, θ οποία επζδραςε εν τζλει
αρνθτικά ςτον πλουραλιςμό και ςτθν ποιότθτα των προγραμμάτων τθσ,
αφοφ όχι μόνον το μεγαλφτερο μζροσ τθσ παγκόςμιασ πλθροφόρθςθσ
εξακολοφκθςε να ελζγχεται από ζναν μικρό ςυγκριτικά αρικμό δικτφων
επικοινωνίασ, αλλά κυρίωσ διότι ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των
22

τον κοινωνικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα τθσ ραδιοτθλεόραςθσ δίνεται αντίκετα μεγάλθ ζμφαςθ
από το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ.
23
Θ κυριαρχία του νεοφιλελεφκερου μοντζλου ςτθν οικονομία και τθν πολιτικι των ανεπτυγμζνων
χωρϊν, που είχε ιδθ εκδθλωκεί ςε παγκόςμιο επίπεδο ςτο πλαίςιο του ΟΟΑ και τθσ Gatt,
αμφιςβιτθςε το κρατικό μονοπϊλιο και κάκε αυςτθρι ρφκμιςθ ςτον τομζα των οπτικοακουςτικϊν
μζςων, ενκαρρφνοντασ τθν ανάπτυξθ τθσ ιδιωτικισ ραδιοτθλεόραςθσ και τθν απελευκζρωςθ τθσ
διαςυνοριακισ εκπομπισ *Ζλςα Δελθγιάννθ, Θ θκικι των ΜΜΕ (2004) §22 ς. 42-43].
24
Σα ραδιοτθλεοπτικά προγράμματα περιζχουν πνευματικά ζργα που δεν εξομοιϊνονται με τα
γενικά καταναλωτικά αγακά, ωςτόςο θ Ρ/Σ παρουςιάηει εκτόσ από τον πολιτιςτικό χαρακτιρα τθσ
και όψεισ οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι θ οργανωτικι δομι των ραδιοτθλεοπτικϊν
επιχειριςεων και θ διαφιμιςθ.
25
ΔΕΚ 30.4.1974, Sacchi, 155/1973, υλλ 1974.427· ΔΕΚ 18.3.1980, Marc J.V.C. Debauve, 52/1979,
υλλ 1980.833· βλ. και άρκρ. 3§17 ν. 2328/1995.
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ιδιωτικϊν ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν ωσ προσ τθ διαφθμιςτικι φλθ,
είχε ωσ αποτζλεςμα οι ςτακμοί αυτοί, καταρτίηοντασ τα προγράμματά
τουσ με αποκλειςτικό γνϊριςμα το κζρδοσ και τθν τθλεκζαςθ, να
απομακρυνκοφν από τθν κοινωνικι και πολιτιςτικι αποςτολι τουσ, ενϊ
παράλλθλα ο δθμόςιοσ ραδιοτθλεοπτικόσ τομζασ, ςτεροφμενοσ των
αντίςτοιχων διαφθμιςτικϊν πόρων, ζμεινε χωρίσ ουςιαςτικι οικονομικι
υποςτιριξθ26. Θ ςταδιακι ζτςι πτϊςθ τθσ ποιότθτασ των προγραμμάτων
τθσ ευρωπαϊκισ ραδιοτθλεόραςθσ, ςε ςυνδυαςμό με μια αυξανόμενθ
παραπλθροφόρθςθ υπό ςυνκικεσ ςυχνά προςβολισ τθσ ανκρϊπινθσ
αξίασ και τθσ παιδικισ θλικίασ, δθμιοφργθςαν τισ προχποκζςεισ για τθν
αμφιςβιτθςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ΜΜΕ, τα οποία κρίκθκαν γενικότερα
υπαίτια για τθν ζκπτωςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν27. Θ εγκακίδρυςθ,
λοιπόν, ενόσ ςυςτιματοσ μαηικισ επικοινωνίασ, που να διαφυλάςςει τισ
δθμοκρατικζσ αρχζσ και αξίεσ και να μθν αντιμετωπίηει τον πολίτθ μόνο
ωσ καταναλωτι, ςυνιςτά κυρίαρχο αίτθμα των ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν.
V. Θ εξελικτικι πορεία τθσ ελλθνικισ Ρ/Σ μζχρι το ν. 4339/2015
α. Αρχική περίοδοσ.

12. Θ πορεία τθσ ελλθνικισ ραδιοτθλεόραςθσ υπιρξε όμοια με
τθ γενικότερθ πορεία τθσ όλθσ ευρωπαϊκισ ραδιοτθλεόραςθσ και με
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ κακυςτζρθςθ ακολοφκθςε τα βιματα εξζλιξθσ
εκείνθσ από αμιγϊσ δθμόςιασ ςτο ςχιμα τθσ ςυνφπαρξθσ δθμόςιασ και
ιδιωτικισ Ρ/Σ. Σο ραδιόφωνο ςτθν Ελλάδα εμφανίςτθκε ςτθ δεκαετία
του 1920 με πειραματικζσ προςπάκειεσ μικρισ κλίμακασ από ιδιϊτεσ
και δθμόςιουσ φορείσ, ωςτόςο θ νομοκεςία τθσ εποχισ ιταν εξαιρετικά
περιοριςτικι αναφορικά με τθν κατοχι και τθ χριςθ του ραδιοφϊνου
και μόνο ςτο κράτοσ ζδινε τθ δυνατότθτα χριςθσ αςφρματων και όχι
26

τθ δθμιουργία πολιτιςτικοφ ελλείμματοσ ςυμβάλλουν και οι χϊρεσ με μεγάλθ παραγωγι
οπτικοακουςτικϊν προϊόντων, που τουσ επιτρζπει να επικρατοφν ςτθν ραδιοτθλεοπτικι αγορά,
υποβακμίηοντασ τθν οπτικοακουςτικι παραγωγι των λοιπϊν χωρϊν και κατ’ επζκταςθ τισ
πολιτιςτικζσ τουσ ιδιαιτερότθτεσ.
27
Τπό το κακεςτϊσ του κρατικοφ μονοπωλίου θ παροχι ςταδιακά ςτθ Ρ/Σ μεγαλφτερθσ αυτονομίασ
ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ των προγραμμάτων τθσ, όπωσ προκειμζνου για τθ Γερμανία ιδθ από το
1949, τθ Μεγάλθ Βρετανία από το 1954 και τθ Γαλλία από το 1969, ςυνετζλεςε ϊςτε θ δθμόςια Ρ/Σ
να εκπλθρϊνει ζκτοτε με μεγαλφτερθ ςυνζπεια τθ βαςικι αποςτολι τθσ, δθλαδι τθν παροχι ςτουσ
πολίτεσ πλουραλιςτικισ και αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ, αποδεικνφοντασ ότι το κρατικό μονοπϊλιο
δεν ταυτίηεται κατ’ ανάγκθ με ζλεγχο των ςυνειδιςεων των προςϊπων που διαχειρίηονται και
μεταδίδουν τισ πλθροφορίεσ *Ζλςα Δελθγιάννθ, Θ θκικι των ΜΜΕ (2004) §5 ς. 25+.
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ραδιοφωνικϊν επικοινωνιϊν28. Μάλιςτα τα ραδιόφωνα καταγράφονταν
και ςφραγίηονταν, μόνο δε ζνα ραδιόφωνο ανά κατοικία επιτρεπόταν,
ενϊ απαγορεφονταν οι εξωτερικζσ κεραίεσ ι οι πολλαπλζσ ςυςκευζσ29.
Ο πρϊτοσ νόμοσ για τισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ ςτθν Ελλάδα ιταν ο
4551/1930, ενϊ κζματα τθσ ραδιοφωνίασ ρφκμιςε και ο α.ν. τθσ 15θσ
Νοεμβρίου 1935. Ακολοφκωσ, με τον α.ν. 95/1936, ιδρφκθκε ωσ ν.π.δ.δ.
θ Τπθρεςία Ραδιοφωνικϊν Εκπομπϊν (Τ.Ρ.Ε.), που ζκεςε από το ζτοσ
1938 ςε λειτουργία το Ραδιοφωνικό τακμό Ακθνϊν. Ο ραδιοφωνικόσ
αυτόσ ςτακμόσ ςυνζχιςε τθ λειτουργία του και κατά τθ περίοδο τθσ
κατοχισ τθσ Χϊρασ από τισ δυνάμεισ του Άξονα, οπότε και καταργικθκε
θ Τπθρεςία Ραδιοφωνικϊν Εκπομπϊν (Τ.Ρ.Ε.) και ςτθ κζςθ τθσ ιδρφκθκε
και δραςτθριοποιικθκε κατά τα ζτθ 1941-1945 θ Ανϊνυμθ Εταιρεία
Ραδιοφωνικϊν Εκπομπϊν (Α.Ε.Ρ.Ε.). Με τθν απελευκζρωςθ τθσ Χϊρασ θ
Εταιρεία αυτι ζπαυςε να υπάρχει και τθ διαδζχκθκε το Εκνικό Μδρυμα
Ραδιοφωνίασ (Ε.Λ.Ρ.), που ιδρφκθκε με τθν 54/1945 υντακτικι Πράξθ. Θ
λειτουργία του Ε.Λ.Ρ. ωσ ν.π.δ.δ., ςτο οποίο ανατζκθκε υπό τθν εποπτεία
του Κράτουσ θ οργάνωςθ, θ διοίκθςθ, θ διαχείριςθ και θ αποκλειςτικι
εκμετάλλευςθ του ραδιοφωνικοφ δικτφου όλθσ τθσ Χϊρασ, ρυκμίςτθκε
ειδικότερα με τουσ νόμουσ 1775/1951 και 2312/1953, με τον τελευταίο
των οποίων καταργικθκαν όλεσ οι προθγοφμενεσ διατάξεισ για το Ε.Λ.Ρ.
Παράλλθλα ο α.ν. 1663/1951 νομιμοποίθςε τθ λειτουργία από τισ
ζνοπλεσ δυνάμεισ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν, που άτυπα λειτουργοφςαν
ιδθ από το ζτοσ 1948 με απιχθςθ ςταδιακά ςε ευρφ κοινό30, ενϊ με το
άρκρ. 1§1 του ν.δ/τοσ 745/1970 το Ε.Λ.Ρ. μετονομάςτθκε ςε Εκνικό
Μδρυμα Ραδιοφωνίασ & Σθλεόραςθσ (Ε.Λ.Ρ.Σ), χωρίσ όμωσ να μεταβλθκεί
ςθμαντικά το κακεςτϊσ λειτουργίασ τθσ ραδιοφωνίασ31, που παρζμεινε
με ςυνζπεια αυςτθρά μονοπωλιακό υπζρ του Κράτουσ32. Παρόλα αυτά

28

Μαρίνα Ριγου, Θ πορεία τθσ ιδιωτικισ ραδιοφωνίασ ςτθν Ελλάδα (2010) ς. 41.
Μανώλθσ Χαιρετάκθσ, Θ ραδιοφωνία ςτθν Ελλάδα, 1930-1950 (2014) ς. 210.
30
Οι ςτρατιωτικοί ραδιοφωνικοί ςτακμοί ελζγχονταν από το Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ, όμωσ,
με βάςθ τθν 85/1959 πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου, ζγινε προςπάκεια ελζγχου τουσ μζςω του
ιδρυκζντοσ τότε υμβουλίου υντονιςμοφ και Ελζγχου Ραδιοφωνικϊν Εκπομπϊν, θ οποία ωσ προσ
τουσ ςτακμοφσ αυτοφσ ματαιϊκθκε ςτθν πράξθ.
31
Σο ΕΛΡΣ δεν εγγυόταν πολιτικι αμερολθψία, αφοφ ο ζλεγχοσ ς’ αυτό από τθν Κυβζρνθςθ μζςω του
Τπουργοφ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ ιταν πρακτικά απεριόριςτοσ *Π. Δαγτόγλου, Ραδιοτθλεόραςθ
4
και φνταγμα (1989) ς. 31+.
32
Ο ν. 383/1968 επζτρεψε τθ λειτουργία τοπικϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν από φυςικά ι νομικά
πρόςωπα φςτερα από απόφαςθ του Τπουργοφ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ
29
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το ραδιόφωνο υπιρξε τθν περίοδο αυτι το κφριο λαϊκό ψυχαγωγικό
μζςο με παραγωγι ποιοτικοφ γενικϊσ προγράμματοσ, που διατιρθςε
το κοινό του για αρκετό διάςτθμα και μετά τθν εμφάνιςθ ςτθ Χϊρα
τθσ τθλεόραςθσ τθ δεκαετία του 1960.
13. Μετά το δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, αν και θ χριςθ τθσ
τθλεόραςθσ ωσ μζςου ψυχαγωγίασ και ενθμζρωςθσ γενικεφτθκε ςτον
δυτικό κόςμο, αντίκετα, ςτθν Ελλάδα, το πολιτικό κλίμα με το τζλοσ του
πολζμου, αλλά και θ κακι οικονομικι κατάςταςθ τθσ Χϊρασ, εμπόδιςαν
τθν ανάπτυξθ τθσ τθλεόραςθσ, τθν οποία δεν ζβλεπαν κετικά όχι μόνον
οι πολιτικοί, αλλά οφτε οι εκδότεσ του Σφπου και οι κινθματογραφικζσ
επιχειριςεισ33. Όμωσ θ βελτίωςθ των βιοτικϊν ςυνκθκϊν προσ το τζλοσ
τθσ δεκαετίασ του 1950 και θ ςταδιακι εξοικείωςθ των Ελλινων με το
νζο μζςο, ζφεραν ξανά το κζμα ςτο προςκινιο, αλλά οι προςπάκειεσ να
ςυςτακεί τθλεοπτικό δίκτυο δεν είχαν αποτζλεςμα. το χρονικό αυτό
διάςτθμα, ζγιναν πζντε διαγωνιςμοί για τθν ανάπτυξθ τθσ τθλεόραςθσ,
τα ζτθ 1949, 1952, 1955, 1958 και 1959, που όμωσ ακυρϊκθκαν34.
Σελικά ο πρϊτοσ πειραματικόσ τθλεοπτικόσ ςτακμόσ λειτοφργθςε από
τθ ΔΕΘ με αρκετζσ τεχνικζσ δυςκολίεσ τον επτζμβριο του 1960 ςτθ
Κεςςαλονίκθ κατά τθ διάρκεια τθσ ΔΕΚ. Ωςτόςο, παρά τθ μεγάλθ
απιχθςθ ςτο κοινό, το εγχείρθμα δεν είχε ςυνζχεια και τα ςχζδια για
μονιμότερθ τθλεοπτικι παρουςία δεν υλοποιικθκαν, αλλά και δεν
εγκαταλείφκθκαν. Ζγιναν ζτςι νζοι διαγωνιςμοί για τθν τθλεόραςθ, οι
οποίοι όμωσ και αυτοί δεν ευοδϊκθκαν. Σο 1965 το ηιτθμα ίδρυςθσ
τθλεοπτικοφ ςτακμοφ τζκθκε εντονότερα, οπότε και άρχιςαν από το
φκινόπωρο τθσ ίδιασ χρονιάσ δοκιμαςτικζσ εκπομπζσ από ςτακμό που
οργάνωςε το Ε.Λ.Ρ.35 Θ πρϊτθ επίςθμθ τθλεοπτικι εκπομπι ζγινε ςτισ
23.2.1966 από το Κανάλι 5, με πρόγραμμα λίγων ωρϊν που μεταδόκθκε
ςτθν Ακινα, ενϊ ςτισ 27.2.1966 άρχιςε να εκπζμπει από το Κανάλι 10
και θ Σθλεόραςθ των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΔ)36, θ οποία με το ν.δ/γμα
722/24.11.1970 μετονομάςτθκε ςε Τπθρεςία Ενθμερϊςεωσ Ενόπλων
του ραδιοφωνικοφ δικτφου τθσ Χϊρασ, ωςτόςο αν οι ανάγκεσ μποροφςαν ςτθ ςυνζχεια να
καλυφκοφν από το Ε.Λ.Ρ., ορίςτθκε ότι θ ςχετικι άδεια κα ανακαλείτο.
33
τάκθσ Βαλοφκοσ, Λςτορία τθσ ελλθνικισ τθλεόραςθσ (2008) ς. 22-23.
34
Γιώργοσ Κάρτερ, Ελλθνικι ραδιοφωνία τθλεόραςθ (2004) ς. 13.
35
Σο αποκλειςτικό δικαίωμα τθλεοπτικισ εκπομπισ δόκθκε ςτο Ε.Λ.Ρ. με το ν. 2312/1953.
36
Με τον α.ν. 1663/1951 δόκθκε θ δυνατότθτα ίδρυςθσ από τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ τθλεοπτικοφ
ςτακμοφ με παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτιρα.
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Δυνάμεων (ΤΕΝΕΔ). Πλιρεσ πρόγραμμα και οι δυο τθλεοπτικοί ςτακμοί
άρχιςαν να μεταδίδουν από τθν περίοδο 1968-1969, με ενθμερωτικό
και ψυχαγωγικό κυρίωσ χαρακτιρα. Οι ειδιςεισ ωςτόςο καταλάμβαναν
μικρό μόνο μζροσ του προγράμματοσ και περιορίηονταν ςτα ςθμαντικά
ελλθνικά ι ξζνα γεγονότα, με πολφ λόγο και ςχετικά λίγθ εικόνα37. Από
το ζτοσ 1970 άρχιςαν πάντωσ να πλθκαίνουν οι ηωντανζσ ενθμερωτικζσ
εκπομπζσ, κακϊσ και τα ςίριαλσ με θκοποιοφσ του κινθματογράφου, ο
οποίοσ είχε αρχίςει να φκίνει λόγω και τθσ τθλεόραςθσ38, ενϊ ςταδιακά
άρχιςαν και οι εκπομπζσ πολιτικοφ λόγου. Οπωςδιποτε περιςςότερο
ψυχαγωγικό και άρα δθμοφιλζςτερο ιταν το πρόγραμμα τθσ ΤΕΝΕΔ και
αυτό τθσ εξαςφάλιηε υψθλότερθ τθλεκζαςθ και ςυνεπϊσ μεγαλφτερο
διαφθμιςτικό μερίδιο ςυγκριτικά με τα τθλεοπτικά προγράμματα του
Ε.Λ.Ρ. και ακολοφκωσ του Ε.Λ.Ρ.Σ. Μάλιςτα, μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ
του 1970, θ ΤΕΝΕΔ κάλυπτε περίπου τα δυο τρίτα τθσ όλθσ τθλεκζαςθσ.
Κατά τθν ίδια περίοδο και ιδιαίτερα μεταξφ των ετϊν 1967-1974, ο
ενθμερωτικόσ τομζασ και των δυο τθλεοπτικϊν ςτακμϊν εμφάνιςε
ζλλειμμα αντικειμενικότθτασ που διευκολφνκθκε από το παρεχόμενο
ςτθν κυβζρνθςθ με το άρκρ. 5§2 του ν.δ/τοσ 3778/1957 δικαίωμα
προλθπτικισ λογοκριςίασ των ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν, αλλά και
από το εξακολουκθτικά μονοπωλιακό υπζρ του Κράτουσ κακεςτϊσ
λειτουργίασ τθσ τθλεόραςθσ.
β. Άρθρο 15 του Συντάγματοσ 1975/2001.

14. Με το άρκρ. 15 του ιςχφοντοσ από 11.6.1975 υντάγματοσ
ζγινε για πρϊτθ φορά ςυςτθματικι αναφορά ςτον τομζα τθσ Ρ/Σ. Πριν
από τθ «ςυνταγματοποίθςθ» αυτι του ραδιοτθλεοπτικοφ τομζα, θ
αναφορά ς’ αυτόν με τα προθγοφμενα υντάγματα ιταν εντελϊσ
περικωριακι προκειμζνου να εξαιρεκεί ο τομζασ τθσ ραδιοτθλεόραςθσ
από τισ ςυνταγματικζσ διατάξεισ που κατοχυρϊνουν τθν ελευκερία του
Σφπου39, αφοφ αντίλθψθ του ςυνταγματικοφ νομοκζτθ ιταν τότε ότι θ
ραδιοτθλεόραςθ δεν είναι ςαν τον Σφπο και άρα δεν πρζπει να
απολαμβάνει τθν ίδια με αυτόν ςυνταγματικι προςταςία. Θ εξαίρεςθ
37

Κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ πειραματικισ λειτουργίασ τα τθλεοπτικά δίκτυα βαςίςτθκαν ςτθν ξζνθ
παραγωγι, κυρίωσ κωμικζσ ι δραματικζσ αμερικάνικεσ ςειρζσ, ντοκιμαντζρ και ταινίεσ
38
Μαρία Κομνθνοφ, Από τθν αγορά ςτο κζαμα (2001) ς. 142.
39
Άρκρ. 14§8 του υντάγματοσ 1952 και 14§14 του υντάγματοσ 1968.
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αυτι διατθρικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρ. 15 του υντάγματοσ 197540
και ςε ςυνάρτθςθ ορίςτθκε με τθν παρ. 2 του ίδιου άρκρου ότι θ
ραδιοφωνία και θ τθλεόραςθ υπάγονται ςτον άμεςο ζλεγχο του
Κράτουσ, που λαμβάνει μάλιςτα και τθ μορφι του κακεςτϊτοσ τθσ
προθγοφμενθσ άδειασ41. Κατά τα λοιπά με το άρκρ. 15 του ιςχφοντοσ
υντάγματοσ 1975, τόςο κατά τθν αρχικι διατφπωςθ όςο και φςτερα
από τθν ανακεϊρθςι του με το από 5.4.2001 Ψιφιςμα τθσ Ηϋ
Ανακεωρθτικισ Βουλισ, δεν κεςπίηεται ατομικό δικαίωμα ίδρυςθσ
ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ42, αλλά θ διαμόρφωςθ ενόσ
τζτοιου δικαιϊματοσ αφινεται ςτον κοινό νομοκζτθ υπό τουσ
ςυνταγματικοφσ όρουσ και περιοριςμοφσ43.
14. Ορίηοντασ θ διάταξθ του άρκρ. 15§2 του υντάγματοσ 1975
ότι θ ραδιοφωνία και θ τθλεόραςθ υπάγονται ςτον άμεςο ζλεγχο του
Κράτουσ δεν αναφζρεται ςε κρατικό μονοπϊλιο, όμωσ δεν πρόκειται
και για απλι εποπτεία, δθλαδι ο άμεςοσ κρατικόσ ζλεγχοσ ναι μεν δεν
ςυμπίπτει εννοιολογικά με το κρατικό μονοπϊλιο, όμωσ υπερβαίνει
κατά πολφ ωσ προσ τθν ζκταςθ και κατά το περιεχόμενο τθν ζννοια τθσ
κρατικισ εποπτείασ και επιτρζπει τθν βακειά επζμβαςθ του Κράτουσ
ςτθ λειτουργία των ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν. Θ επζμβαςθ αυτι
μπορεί κατ’ επιλογι του κοινοφ νομοκζτθ, ςτο πλαίςιο του ςχετικοφ
ραδιοτθλεοπτικοφ προνομίου που επιφφλαξε το φνταγμα υπζρ του
Κράτουσ, να προςλάβει βζβαια τθ μορφι του κρατικοφ μονοπωλίου,
που ςθμαίνει ότι θ όλθ ραδιοτθλεοπτικι δραςτθριότθτα αςκείται
αποκλειςτικά από το Κράτοσ. Μπορεί όμωσ θ δραςτθριότθτα αυτι και
40

Κατά τθν παράγραφο αυτι, οι προςτατευτικζσ για τον τφπο διατάξεισ του άρκρ. 14  δεν
εφαρμόηονται ςτον κινθματογράφο, τθ φωνογραφία, τθ ραδιοφωνία, τθν τθλεόραςθ και ςε κάκε
άλλο παρεμφερζσ μζςο μετάδοςθσ λόγου ι παράςταςθσ.
41
Θ υπαγωγι ςε κακεςτϊσ άδειασ δεν είναι κατά τθ ςυνταγματικι επιταγι δυνθτικι, αλλά
υποχρεωτικι *Ακρίτασ Καϊδατηισ, υνταγματικότθτα του άρκρ. 2Α του ν. 4339/2015 για τθν
αδειοδότθςθ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (γνμδ.), ΔiΜΕΕ 2016.341-358 αρικ. ΛΛΛ (3)+.
42
Δικαίωμα ίδρυςθσ ρ/φ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ δεν ςυνάγεται οφτε από το άρκρ. 10 τθσ ΕΔΑ,
εφόςον αυτό επιτρζπει ςτα ςυμβαλλόμενα κράτθ να υποβάλουν τισ επιχειριςεισ ραδιοφωνίασ,
κινθματογράφου και τθλεόραςθσ ςε κανονιςμοφσ ζκδοςθσ αδειϊν λειτουργίασ, ενϊ και ο Χάρτθσ
των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε., που ορίηει με το άρκρ. 11§2 ότι θ ελευκερία των ΜΜΕ και θ
πολυφωνία τουσ είναι ςεβαςτζσ, προςτατεφει τθν ελευκερία των νομίμωσ αδειοδοτθμζνων μζςων
ενθμζρωςθσ *Ακρίτασ Καϊδατηισ, υνταγματικότθτα του άρκρ. 2Α του ν. 4339/2015 για τθν
αδειοδότθςθ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (γνμδ.), ΔiΜΕΕ 2016.341-358 αρικ. ΛΛΛ (3)+.
43
ΟλτΕ 5040/1987, ΕλλΔνθ 1989.857· ΟλτΕ 1144/1988, ΝοΒ 1989.811 = Αρμ 1989.698· ΟλτΕ
3578/2010, ΔΛΜΕΕ 2010.414· τΕ 2501/2004, ΝοΒ 2005.187· τΕ 560/2012, ΔiΜΕΕ 2012.94· τΕ
996/2013, ΣΝΠ ΝΟΜΟ· αντικ. Χαρ. Ανκόπουλοσ, φνταγμα, Σθλεόραςθ και Πλουραλιςμόσ, ςτθν
Επικεϊρθςθ Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (ΔτΑ) 2017 (71).111-112.
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να εκχωρθκεί ςε ιδιϊτθ ι άλλο φορζα ι να επιτραπεί θ ςυνφπαρξθ
δθμόςιασ και ιδιωτικισ ραδιοτθλεόραςθσ, οπότε θ επζμβαςθ του
Κράτουσ παραμζνει κακαρά ελεγκτικι, δθλαδι περιορίηεται ςτον άμεςο
ζλεγχο τθσ αςκοφμενθσ από άλλουσ κατά παραχϊρθςθ του Κράτουσ
ραδιοτθλεοπτικισ δραςτθριότθτασ. Επομζνωσ, κατά τθ ςυνταγματικι
πρόβλεψθ, το κράτοσ ζχει μεν το δικαίωμα να εκχωριςει ολικά ι κατά
ζνα μζροσ τθ ραδιοτθλεοπτικι δραςτθριότθτα ςε ιδιϊτθ ι άλλο φορζα,
όμωσ δεν υποχρεϊνεται και να το πράξει44, ενϊ αν το πράξει, ζτςι ϊςτε
να εξαςφαλίηεται μζςω των ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν
ςτακμϊν θ αναγκαία ραδιοτθλεοπτικι δραςτθριότθτα, δεν είναι πλζον
υποχρεωτικι θ λειτουργία δθμόςιου ραδιοτθλεοπτικοφ φορζα45. Σο
κακεςτϊσ του κρατικοφ μονοπωλίου ςτθ Ρ/Σ επζλεξε ο νομοκζτθσ να
διατθριςει ςτο πλαίςιο και του υντάγματοσ 1975, ορίηοντασ με το
άρκρ. 4§1 του ν. 230/1975 ότι απαγορεφεται ςε κάκε νομικό ι φυςικό
πρόςωπο, εκτόσ τθσ ΕΡΣ και τθσ ΤΕΝΕΔ, θ διενζργεια κάκε είδουσ
ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν46. Θ ρφκμιςθ αυτι, θ οποία
απθχεί τθ ςχετικι ςυνταγματικι ευχζρεια επιλογισ, είναι ςυμβατι κατά
τθ νομολογία του τΕ και με το άρκρ. 10 τθσ ΕΔΑ47, αφοφ το άρκρο
αυτό, κατοχυρϊνοντασ ωσ δικαίωμα τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, δεν
αποκλείει ωςτόςο τθ μονοπωλιακι οργάνωςθ του ραδιοτθλεοπτικοφ
τομζα, αφινοντασ και πάλι τθν επιλογι ςτον εκνικό νομοκζτθ48.
γ. Η περίοδοσ μετάβαςησ από το κρατικό μονοπϊλιο ςτη ςυνφπαρξη δημόςιασ
και ιδιωτικήσ Ρ/Τ.
44

ΟλτΕ 5040/1987, ΕλλΔνθ 1989.857· ΟλτΕ 1144/1988, ΝοΒ 1989.811 = Αρμ 1989.698· Π.
4
Δαγτόγλου, Ραδιοτθλεόραςθ και φνταγμα (1989) ς. 41, 198, 204, 210, 221, 223· Δ. Κόρςοσ, Σφποσ
και ραδιοτθλεόραςθ (1989) ς. 52-64, 71· Pόθ Παναγιωτοποφλου, Θ τθλεόραςθ εκτόσ των τειχϊν
(2004) ς. 71.
45
Θ λειτουργία δθμόςιου ραδιοτθλεοπτικοφ φορζα δεν επιβάλλεται από το φνταγμα ι από το
άρκρ. 10 τθσ ΕΔΑ, οφτε από το άρκρ. 11 του Χάρτθ για τα Κεμελιϊδθ Δικαιϊματα τθσ ΕΕ ι από το
προςαρτθμζνο ςτθ ΛΕΕ υπ’ αρικ. 29 πρωτόκολλο, αλλά ζχει τθν ευχζρεια ο νομοκζτθσ,
ςυνεκτιμϊντασ τθν οικονομικι δυνατότθτα του Κράτουσ ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, να
επιλζξει αν με κριτιριο τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι των ςυνταγματικϊν επιταγϊν για τθ
ραδιοτθλεόραςθ είναι αναγκαίο και δυνατό να ιδρυκεί δθμόςιοσ ραδιοτθλεοπτικόσ φορζασ (ΟλτΕ
1901/2014, ΔiΜΕΕ 2014.260 = Αρμ 2014.12012).
46
Θ παράβαςθ τθσ απαγόρευςθσ αυτισ ορίςτθκε με τθν παρ. 2 του ίδιου άρκρου ότι τιμωρείται με
φυλάκιςθ μζχρι δφο ετϊν, θ δε καταδίκθ ςυνεπάγεται υποχρεωτικά τθ διμευςθ των μζςων
διενζργειασ των εκπομπϊν ιχου και εικόνασ.
47
Θ από 4.11.1950 Ευρωπαϊκι φμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΔΑ), που κυρϊκθκε ςτθν
Ελλάδα αρχικά με το ν. 2329/1953 και εκ νζου με το ν.δ/γμα 53/1974, αποτελεί ζκτοτε εςωτερικό
δίκαιο που υπεριςχφει κατά το άρκρ. 28§1 του υντάγματοσ κάκε αντίκετθσ διάταξθσ του θμεδαποφ
δικαίου.
48
ΟλτΕ 5040/1987, ΕλλΔνθ 1989.857· αντίκετθ θ νμλγ. του ΕΔΔΑ, βλ. ανωτ. ςθμ. 19.
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15. Ο ν. 230/1975 είναι ο ιδρυτικόσ νόμοσ τθσ ΕΡΣ ωσ ανϊνυμθσ
εταιρείασ υπό τθν επωνυμία «Ελλθνικι Ραδιοφωνία – Σθλεόραςισ», με
ζδρα τθν Ακινα και με μοναδικό μζτοχο το ελλθνικό δθμόςιο. Κατά το
ςχετικό άρκρ. 1 του νόμου αυτοφ ςκοπόσ τθσ ΕΡΣ είναι θ οργάνωςθ,
εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ τθσ ραδιοφωνίασ και τθλεόραςθσ και προσ
το ςκοπό αυτό τθσ παραχωρικθκε το δικαίωμα να διενεργεί μόνθ αυτι
από κάκε ςθμείο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ κάκε είδουσ εκπομπζσ ιχου
και εικόνων δια των μεκόδων τθσ ραδιοφωνίασ και τθσ τθλεόραςθσ.
Κατά το άρκρ. 2 του ίδιου νόμου, θ ΕΡΣ απολαμβάνει διοικθτικισ και
οικονομικισ αυτοτζλειασ και λειτουργεί προσ όφελοσ του δθμόςιου
ςυμφζροντοσ κατά τουσ κανόνασ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ υπό τθν
εποπτεία του Κράτουσ, θ οποία ανατζκθκε ςτον Τπουργό Προεδρίασ τθσ
Κυβζρνθςθσ. Με το άρκρ. 6 του αυτοφ ν. 230/1975 καταργικθκε με τθν
ίδρυςθ τθσ ΕΡΣ ωσ ανϊνυμθσ εταιρείασ το Εκνικό Μδρυμα Ραδιοφωνίασ
και Σθλεόραςθσ (Ε.Λ.Ρ.Σ.) και ορίςτθκε ότι τθ λειτουργία του ςυνεχίηει θ
ΕΡΣ ωσ κακολικι διάδοχόσ του, ςτθν οποία περιζρχονται αυτοδικαίωσ
και χωρίσ άλλθ διατφπωςθ δικαιϊματα, προνόμια και υποχρεϊςεισ του
από οποιαδιποτε ςχζςθ.
16. Θ ΤΕΝΕΔ μετονομάςτθκε με το άρκρ. 15 του ν. 1288/1982
ςε ΕΡΣ-2, θ οποία ωσ κακολικι διάδοχοσ τθσ πρϊτθσ αποτζλεςε ζκτοτε
αποκεντρωμζνθ δθμόςια υπθρεςία του Τπουργείου Προεδρίασ τθσ
Κυβζρνθςθσ, ενϊ ςε ΕΡΣ-1 μετονομάςτθκε θ ΕΡΣ. Θ μετονομαςία τθσ
ΤΕΝΕΔ και ο ρθτόσ χαρακτθριςμόσ τθσ ωσ αποκεντρωμζνθσ δθμόςιασ
υπθρεςίασ ςυνδυάςτθκαν με τθν υιοκζτθςθ λειτουργικϊν πρακτικϊν
που προςιδίαηαν ςε ζναν πολιτικά ορκολογικότερο ςχιμα, όμωσ αυτό
δεν ςιμαινε και τθν ανεξαρτθςία τθσ από τον κρατικό εναγκαλιςμό,
αλλά τθν απομάκρυνςι τθσ βαςικά από τον μζχρι τότε ςτρατιωτικό
οργανιςμό τθσ, που ςυντθροφςε ζνα κακεςτϊσ αςυμβίβαςτο με το
κοινοβουλευτικό πολίτευμα τθσ Χϊρασ, όςο και επικίνδυνο για τθ
ςτακερότθτα τθσ ίδιασ τθσ δθμοκρατίασ και γι’ αυτό άγνωςτο και
ςυνταγματικά απαράδεκτο ςτισ άλλεσ δθμοκρατικζσ χϊρεσ49.
17. Με το ν. 1730/1987, ο οποίοσ με το άρκρ. 21 κατάργθςε
τουσ νόμουσ 383/1968, 230/1975, αλλά και τισ ςχετικζσ με τθν ΤΕΝΕΔ
49

4

Π. Δαγτόγλου, Ραδιοτθλεόραςθ και φνταγμα (1989) ς. 35.
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διατάξεισ του ν. 1288/1982, θ ΕΡΣ-1 και θ ΕΡΣ-2 ςυγχωνεφτθκαν ςε
ενιαίο φορζα με τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ, ζδρα τθν Ακινα και
επωνυμία «Ελλθνικι Ραδιοφωνία – Σθλεόραςθ, Ανϊνυμθ Εταιρεία», θ
οποία ορίςτθκε ότι αποτελεί δθμόςια επιχείρθςθ που ανικει ςτο
δθμόςιο τομζα, ελζγχεται και εποπτεφεται από το Κράτοσ50, διακζτει
διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια και τελεί υπό κοινωνικό ζλεγχο
που αςκείται από τθν αντιπροςωπευτικι ςυνζλευςθ τθλεκεατϊν –
ακροατϊν (άρκρ. 1). Με τθ μορφι αυτι θ ΕΡΣ-ΑΕ ςυνζχιςε ωσ κακολικι
διάδοχοσ τθ λειτουργία τθσ ΕΡΣ-1 και τθσ ΕΡΣ-2, οι οποίεσ με τθ
ςυγχϊνευςι τουσ ςτο νζο ενιαίο φορζα καταργικθκαν ωσ νομικζσ
οντότθτεσ και τα δικαιϊματα, προνόμια και οι υποχρεϊςεισ τουσ
περιιλκαν αυτοδικαίωσ ςτθν ΕΡΣ-ΑΕ (άρκρ. 12). Ο ςκοπόσ του ενιαίου
φορζα, που δεν επιδιϊκει τθν απόκτθςθ κζρδουσ, περιγράφεται ςτο
άρκρ. 2 του ν. 1730/1987 με διατφπωςθ όμοια με αυτι του άρκρ. 1 του
ν. 230/1975 και είναι θ οργάνωςθ, θ εκμετάλλευςθ και θ ανάπτυξθ τθσ
κρατικισ ραδιοφωνίασ και τθλεόραςθσ και θ μζςω αυτϊν ςυμβολι ςτθν
ενθμζρωςθ, ςτθ μόρφωςθ και ςτθν ψυχαγωγία του ελλθνικοφ λαοφ, με
ραδιοτθλεοπτικζσ εκπομπζσ, οι οποίεσ κατά το άρκρ. 3 του ίδιου νόμου
πρζπει να εμπνζονται από τα ιδανικά τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ,
τθσ εκνικισ ανεξαρτθςίασ, τθσ ειρινθσ και τθσ φιλίασ των λαϊν και να
διζπονται από τισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ, τθσ πλθρότθτασ και τθσ
επικαιρότθτασ, τθσ πλθροφόρθςθσ και πολυφωνίασ, αλλά και τθσ καλισ
ποιότθτασ των εκπομπϊν, τθσ διαφφλαξθσ τθσ ποιότθτασ τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ, του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και του ιδιωτικοφ βίου
του ατόμου, κακϊσ και τθσ διαφφλαξθσ, προαγωγισ και διάδοςθσ του
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ ελλθνικισ παράδοςθσ51. Άξονεσ τθσ όλθσ
λειτουργικισ δραςτθριότθτασ του νζου φορζα ορίςτθκε ότι αποτελοφν
θ Ελλθνικι Σθλεόραςθ-1 (ΕΣ-1), θ Ελλθνικι Σθλεόραςθ-2 (ΕΣ-2), θ
50

Θ πρόβλεψθ τόςο εποπτείασ όςο και ελζγχου από το Κράτοσ αποτελεί νομικό παράδοξο, κακϊσ
δεν μποροφν να υπάρχουν, αφοφ το Κράτοσ μπορεί είτε να ελζγχει είτε να εποπτεφει *Δ. Κόρςοσ,
2
Σφποσ και Ραδιοτθλεόραςθ (1989) ς. 97+.
51
Προςανατολιςμζνεσ ςτισ αρχζσ αυτζσ είναι και οι περιοριςμοί ςτθ διαφιμιςθ μζςω τθσ ΕΡΣ-ΑΕ, θ
οποία κατά το αυτό άρκρ. 3§8 του ν. 1730/1987 μπορεί ν` αρνθκεί τθ μετάδοςθ οποιαςδιποτε
διαφιμιςθσ και οφείλει να μθ μεταδίδει διαφθμίςεισ οι οποίεσ: α. είναι αντίκετεσ με το ςκοπό και τισ
γενικζσ αρχζσ τθσ και ιδίωσ με τισ αρχζσ του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ τθσ γυναίκασ, τθσ
προςταςίασ των εφλογων ςυμφερόντων και τθσ ευαιςκθςίασ τθσ νζασ γενιάσ, κακϊσ και του
ςεβαςμοφ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και παράδοςθσ τθσ χϊρασ, β. περιζχουν ςτοιχεία βίασ που
μποροφν να επιδράςουν βλαπτικά ςτθν προςωπικότθτα του ατόμου, γ. είναι παραπλανθτικζσ και δ.
είναι κακότεχνεσ ι αντιαιςκθτικζσ.
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Ελλθνικι Ραδιοφωνία (ΕΡΑ), το Λνςτιτοφτο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων
και θ Εταιρεία Παραγωγισ και Εμπορίασ Εκπομπϊν και Προγραμμάτων
Ραδιοτθλεόραςθσ ΕΡΣ-ΑΕ, ενϊ προβλζφτθκε και θ ίδρυςθ τθσ Ελλθνικισ
Σθλεόραςθσ-3 (ΕΣ-3), θ οποία άρχιςε να εκπζμπει τθν 1.9.1988 από τθ
Κεςςαλονίκθ. Σο πρόγραμμά τθσ αφοροφςε κυρίωσ τθ Βόρεια Ελλάδα
και για πολλά χρόνια είχε χαμθλζσ τθλεκεάςεισ52. τισ 20.10.1997 θ ΕΣ1 μετονομάςτθκε ςε Νζα Ελλθνικι Σθλεόραςθ (ΝΕΣ) και το πρόγραμμά
τθσ προςζλαβε ενθμερωτικό χαρακτιρα, ενϊ θ ΕΣ-2 μετονομάςτθκε
ςε ΕΣ-1 και μετατράπθκε ςε ψυχαγωγικό και πολιτιςτικό κανάλι53.
18. Με το ν. 1730/1987 επιβεβαιϊκθκε το υπζρ του Κράτουσ
μονοπωλιακό κακεςτϊσ λειτουργίασ τθσ Ρ/Σ και ςχετικά ορίςτθκε με το
άρκρ. 2§2 του νόμου αυτοφ ότι ςτθν ΕΡΣ-Α.Ε. εκχωρείται από το Κράτοσ
το αποκλειςτικό προνόμιο για τθν πραγματοποίθςθ ραδιοφωνικϊν και
τθλεοπτικϊν εκπομπϊν εκνικισ εμβελείασ, που είναι αναπαλλοτρίωτο
και περιλαμβάνει ιδίωσ τθν εκπομπι κάκε είδουσ ιχων και εικόνων από
οποιοδιποτε ςθμείο του εδάφουσ, τθσ κάλαςςασ και του αζρα τθσ
Χϊρασ, με τισ μεκόδουσ τθσ ραδιοφωνίασ και τθσ τθλεόραςθσ. Ωςτόςο,
το κρατικό μονοπϊλιο περιορίςτθκε με το ίδιο άρκρο, αφοφ επιτράπθκε
ςε οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςε φυςικά πρόςωπα ελλθνικισ
ικαγζνειασ και ςε νομικά πρόςωπα ελεγχόμενα από Ζλλθνεσ πολίτεσ θ
ίδρυςθ και θ λειτουργία ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν τοπικισ μόνο ιςχφοσ,
φςτερα από διοικθτικι άδεια, χορθγοφμενθ αυτοτελϊσ από τον
Τπουργό Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ, δθλαδι όχι κατόπιν διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ54. Θ διάρκεια τθσ άδειασ ορίςτθκε μζχρι δυο χρόνια, με
δυνατότθτα πάντωσ ανανζωςθσ, για τθν οποία εξετάηονται ιδίωσ θ
τεχνικι αρτιότθτα του ςτακμοφ, θ πλθρότθτα και θ ποιότθτα του
προγράμματόσ του, θ αντιπροςωπευτικότθτα και θ ςυλλογικότθτα των
οργάνων διοίκθςθσ και διεφκυνςισ του, αλλά και των πνευματικϊν,
κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν δυνάμεων που ςυμβάλλουν εν τζλει ςτθ
διαμόρφωςθ του προγράμματόσ του, το οποίο πρζπει να ζχει τοπικό
52

Pόθ Παναγιωτοποφλου, Θ τθλεόραςθ εκτόσ των τειχϊν (2004) ς. 112.
Βλ. ςχετικά τθν απόφαςθ 23732/Ε1/27.11.1997 των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
κα Αποκζντρωςθσ και Σφπου και ΜΜΕ· ΟλτΕ 1901/2014, ΔiΜΕΕ2014.260 = Αρμ 2014.1202.
54
Θ εξζλιξθ αυτι υπιρξε ςε μεγάλο βακμό αποτζλεςμα τθσ πίεςθσ για τθν ίδρυςθ δθμοτικϊν ρ/φ
ςτακμϊν που άςκθςαν από το 1986 οι τότε Διμαρχοι τθσ Ακινασ, τθσ Κεςςαλονίκθσ και του Πειραιά
[Μαρίνα Ριγου, Θ πορεία τθσ ιδιωτικισ ραδιοφωνίασ ςτθν Ελλάδα (2010) ς. 47+.
53
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χαρακτιρα, όπωσ τοπικόσ πρζπει να είναι και ο χαρακτιρασ των
διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων. Λεπτομερζςτερα οι προχποκζςεισ ίδρυςθσ
και λειτουργίασ των τοπικϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν ρυκμίςτθκαν από
το π.δ/γμα 25/1988, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ των βαςικϊν αρχϊν και
των κανόνων λειτουργίασ που ιςχφουν για τα κρατικά ΜΜΕ55, χωρίσ,
ωςτόςο, να αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά και με πλθρότθτα το όλο
ηιτθμα των ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, ενϊ
ζλλειμμα αντιπροςωπευτικότθτασ διαπιςτϊνεται ωσ προσ τθ ςφνκεςθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΕΡΣ-ΑΕ, αφοφ αυτό ιταν εξ οριςμοφ,
κατά το άρκρ. 8 του ν. 1730/1987, υποχείριο του Τπουργοφ Προεδρίασ
τθσ Κυβζρνθςθσ. Μπορεί ζτςι να υποςτθριχκεί ότι ο νόμοσ αυτόσ δεν
προςζφερε τα προςδοκϊμενα ςτο κεφάλαιο τθσ Ρ/Σ56.
19. Με το άρκρ. 4 του ν. 1866/1989 επιτράπθκε θ αδειοδότθςθ
και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν τοπικισ ιςχφοσ, χωρίσ επίςθσ διαγωνιςτικι
διαδικαςία. Θ άδεια χορθγείται κατά το άρκρο αυτό φςτερα από κοινι
απόφαςθ των (ςυν)αρμόδιων υπουργϊν και γνϊμθ του Εκνικοφ
υμβουλίου Ραδιοτθλεόραςθσ (ΕΡ) ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι ΟΣΑ και
για τθν παραχϊρθςι τθσ ειδικά ςε ανϊνυμθ εταιρεία προβλζπει το
άρκρ. 5 του ίδιου νόμου τθ ςφναψθ μεταξφ αυτισ και του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου ζγγραφθσ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία περιζχονται οι όροι και οι
υποχρεϊςεισ τθσ παραχϊρθςθσ, ςφμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα
ςτο άρκρ. 6 του αυτοφ νόμου. Θ άδεια είναι επταετοφσ διάρκειασ με
δυνατότθτα ανανζωςθσ57 και ανακαλείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρ.
10 του νόμου, αυτοδικαίωσ μεν αν μζςα ςε εννζα μινεσ από τθ
χοριγθςι τθσ δεν καταρτιςτεί θ προβλεπόμενθ ςφμβαςθ, με
αιτιολογθμζνθ δε απόφαςθ του Τπουργοφ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ
μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Εκνικοφ υμβοφλιου Ραδιοτθλεόραςθσ
ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων του νόμου, των όρων τθσ
ςφμβαςθσ ι των τεχνικϊν υποχρεϊςεων που ζχουν κακοριςκεί από το
Τπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ι των αρχϊν τθσ
55

Κατά το άρκρ. 1§2 του π.δ/τοσ 25/1988, οι άδειεσ χορθγοφνται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον και θ
χριςθ τουσ ςυνιςτά δθμόςια λειτουργία.
56
2
Δ. Κόρςοσ, Σφποσ και Ραδιοτθλεόραςθ (1989) ς. 109-115.
57
Με το άρκρ. 1§4 του ν. 2173/1993, που προςζκεςε παρ. 10 ςτο άρκρ. 3 του ν. 1866/1989,
ορίςτθκε ότι οι άδειεσ που μζχρι τότε είχαν χορθγθκεί, ιςχφουν και μετά τθν πάροδο του χρόνου
ιςχφοσ τουσ, εφόςον υποβλικθκε αίτθςθ ανανζωςθσ, παφουν δε να ιςχφουν, εάν θ αίτθςθ
ανανζωςθσ απορριφκεί ρθτά από τθ Διοίκθςθ.
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δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ. Με προςκικθ ςτο άρκρ. 4 του ν.
1886/1989, που ζγινε με το άρκρ. 85§4 του ν. 1943/1991, επιτράπθκε
μεταγενζςτερα, φςτερα από ειδικι προσ τοφτο άδεια, θ τεχνικι
δικτφωςθ τοπικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν για τθν απόκτθςθ εκνικισ
εμβζλειασ.
20. Σο κακυςτερθμζνο άνοιγμα τθσ Ρ/Σ ςτον ιδιωτικό τομζα δεν
απζτρεψε ωςτόςο τθ λειτουργία προθγουμζνωσ ραδιοφωνικϊν κυρίωσ
ςτακμϊν χωρίσ άδεια, που είναι γνωςτοί ωσ «πειρατικοί» ραδιοφωνικοί
ςτακμοί. Οι ςτακμοί αυτοί, που άρχιςαν να εμφανίηονται ςταδιακά από
το 1960, είχαν τθν ζδρα τουσ ςτθν Ακινα, αλλά και ςε άλλεσ πόλεισ,
ιταν μικρισ εμβζλειασ ςτα μεςαία κφματα και αργότερα και ςτα FM και
μετζδιδαν πολλι μουςικι με αφιερϊςεισ, ενϊ ανφπαρκτο ςχεδόν ιταν
το ενθμερωτικό ι ειδθςεογραφικό πρόγραμμα. Τπολογίηεται ότι μεταξφ
1960 - 1980 υπιρξαν 5.000 - 7.000 ραδιοπειρατζσ παρά τισ ςυνεχείσ ςε
βάροσ τουσ διϊξεισ των Αρχϊν58 και μάλιςτα το φαινόμενο εντάκθκε τθ
δεκαετία του 1980, οπότε άρχιςαν να εμφανίηονται πειρατικοί ςτακμοί
με μονιμότερο πρόγραμμα. Με τθ δθμοςίευςθ όμωσ του ν. 1730/1987,
που επζτρεψε τθν αδειοδότθςθ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν τοπικισ ζςτω
ιςχφοσ, το φαινόμενο των ραδιοπειρατϊν ςταδιακά ατόνθςε και τελικά
εξαφανίςτθκε. τθ κζςθ τουσ ιδρφκθκαν και άρχιςαν να λειτουργοφν οι
αδειοδοτθμζνοι δθμοτικοί59 και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί ςτακμοί, που
εκτόπιςαν τουσ κρατικοφσ ςε ακροαματικότθτα και κατ’ επζκταςθ και ςε
διαφθμιςτικό μερίδιο, το οποίο όμωσ ςυγκριτικά με αυτό του Σφπου και
τθσ τθλεόραςθσ ιταν και παρζμεινε μικρότερο, γεγονόσ που προκάλεςε
και προκαλεί προβλιματα βιωςιμότθτασ ςτουσ ρ/φ ςτακμοφσ. Αρχικά
τα δθμοτικά ραδιόφωνα είχαν μεγαλφτερθ ακροαματικότθτα από αυτι
των ιδιωτικϊν, με πρόγραμμα που ζδινε ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ,
αργότερα όμωσ επικράτθςαν οι ιδιωτικοί ρ/φ ςτακμοί, που διζκεταν
καλλίτερο εξοπλιςμό, είχαν μεγαλφτερθ χρθματοδότθςθ και εξζπεμπαν
πρόγραμμα περιςςότερο ψυχαγωγικό και άρα περιςςότερο εμπορικό. Θ
πρϊτθ αυτι περίοδοσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ραδιοφωνίασ (1987-1994),
58

Μαρίνα Ριγου, Θ πορεία τθσ ιδιωτικισ ραδιοφωνίασ ςτθν Ελλάδα (2010) ς. 45.
Ο πρϊτοσ νόμιμοσ δθμοτικόσ ρ/φ ςτακμόσ ιταν ο ΑΘΘΝΑ 9,84 που εξζπεμψε ςτισ 31.5.1987 και
ακολοφκθςαν το ΚΑΝΑΛΙ-1, ςτον Πειραιά, ςτισ 26.6.1987 και ο FM-100, ςτθ Κεςςαλονίκθ, τον
επτζμβριο του ίδιου ζτουσ, ενϊ ο πρϊτοσ διαδθμοτικόσ ρ/φ ςτακμόσ ιταν ο ΔΙΑΤΛΟ-10.
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οπότε και λειτοφργθςε πλικοσ νόμιμων αλλά και θμινόμιμων ρ/φ
ςτακμϊν, χαρακτθρίηεται ωσ θ άνοιξθ τθσ ραδιοφωνίασ 60. Σθν άνοιξθ
τθσ ραδιοφωνίασ διαδζχτθκε μια περίοδοσ πειραματιςμϊν, κατά τθν
οποία θ ποιότθτα των προγραμμάτων υποβακμίςτθκε και υποχϊρθςαν
ςθμαντικά οι ακροαματικότθτεσ, ενϊ μειϊκθκε ςε πανελλινια κλίμακα
και ο αρικμόσ των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν. ταδιακά και μζχρι το τζλοσ
τθσ δεκαετίασ του 1990 αποδυναμϊκθκε ο ενθμερωτικόσ ρόλοσ των
ραδιοφϊνων προσ όφελοσ των ψυχαγωγικϊν προγραμμάτων. τθν
ψυχαγωγία και λιγότερο ςτθν ενθμζρωςθ επενδφουν λόγω κόςτουσ και
οι περιφερειακοί ραδιοςτακμοί, πολλοί από τουσ οποίουσ ςυνδζονται
για μερικζσ ϊρεσ κάκε θμζρα με μεγάλουσ ακθναϊκοφσ ςτακμοφσ και
αναμεταδίδουν το πρόγραμμά τουσ.
21. Παράλλθλα με τθ λειτουργία πειραματικϊν ραδιοφωνικϊν
ςτακμϊν παρατθρείται θ λειτουργία ιδιωτικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν
και πριν ιδθ από το ν. 1866/198961, με βάςθ τον οποίο αδειοδοτικθκαν
ςτθ ςυνζχεια και λειτοφργθςαν με προςωρινζσ άδειεσ διάρκειασ επτά
ετϊν οι τθλεοπτικοί ςτακμοί Mega Channel, ΑΝΣ-1 και Κανάλι 2962.
Όμωσ και μετά το νόμο αυτό πολλοί ιδιωτικοί τθλεοπτικοί ςτακμοί
λειτοφργθςαν χωρίσ άδεια, δθλαδι αυκαίρετα63. χεδόν ταυτόχρονα με
τα ιδιωτικά τθλεοπτικά δίκτυα που εξζπεμπαν πρόγραμμα από τθν
Ακινα, εμφανίςτθκαν και τθλεοπτικοί ςτακμοί ςτθν περιφζρεια, με
πρϊτο τον TRT ςτον Βόλο, ςτο τζλοσ του ζτουσ 198964. Οι περιφερειακοί
αυτοί τθλεοπτικοί ςτακμοί είχαν τθν ζδρα τουσ ςε μεγάλα αςτικά
κζντρα και το πρόγραμμά τουσ αφοροφςε κυρίωσ εκπομπζσ τοπικισ
επικαιρότθτασ και ακλθτικοφ ενδιαφζροντοσ, ενϊ μεγάλο μζροσ
καταλάμβαναν οι ξζνεσ ταινίεσ, χαμθλοφ ςυνικωσ κόςτουσ, ποιότθτασ
60

Σο ζτοσ 1994 υπολογίηεται ότι ςε όλθ τθν Ελλάδα λειτουργοφςαν 1.200 ρ/φ ςτακμοί.
Σον Οκτϊβριο του 1988 άρχιςε να λειτουργεί ςτον Πειραιά το ςυνδρομθτικό κανάλι TV Plus, που
μετζδιδε μόνον ταινίεσ, ενϊ από το τζλοσ του 1988 άρχιςε να εκπζμπει ςτθ Κεςςαλονίκθ και το
κανάλι TV 100, θ λειτουργία του οποίου ςυνοδεφτθκε από επειςόδια και δικαςτικζσ διαμάχεσ
[τάκθσ Βαλοφκοσ, Λςτορία τθσ ελλθνικισ τθλεόραςθσ (2008) ς. 128, 136+.
62
Σο Mega Channel άρχιςε να εκπζμπει ςτισ 20.11.1989, λίγο αργότερα εξζπεμψε το Κανάλι 29, ενϊ
ο ΑΝΣ-1 άρχιςε τισ εκπομπζσ του ςτισ 31.12.1989.
63
Θ λειτουργία τθλεοπτικοφ ςτακμοφ χωρίσ άδεια, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο χοριγθςθσ άδειασ
κατά το ν. 1866/1989, ζςτω και αν θ Διοίκθςθ ανζχκθκε ι και υποβοικθςε με τθν πρακτικι τθσ τθν
ίδρυςθ και λειτουργία του (ΟλτΕ 3839/1997, ΣΝΠ ΝΟΜΟ· τΕ 560/2012, ΔiΜΕΕ 2012.94).
64
Σο 1993 ιταν ιδθ 153 και μεγάλοσ ιταν ο αρικμόσ τουσ και τθν επόμενθ δεκαετία, παρόλο που
ενδιάμεςα υπιρξαν εξαγορζσ, ςυγχωνεφςεισ και διακοπζσ λειτουργίασ *Pόθ Παναγιωτοποφλου, Θ
τθλεόραςθ εκτόσ των τειχϊν (2004) ς. 74,105,124+.
61
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και αιςκθτικισ, κακϊσ και οι τθλεπωλιςεισ. Νζεσ άδειεσ, διάρκειασ
επίςθσ επτά ετϊν, για ςυνολικά δϊδεκα τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, οκτϊ
εκνικισ και τζςςερισ τοπικισ εμβζλειασ, δόκθκαν το ζτοσ 199365. Θ
ιδιωτικι τθλεόραςθ μείωςε με το ξεκίνθμα τθσ λειτουργίασ τθσ κατά
πολφ τθν επιρροι τθσ δθμόςιασ τθλεόραςθσ, που ζχαςε ςε τθλεκζαςθ,
ςε ζςοδα από διαφθμίςεισ66, αλλά και ςε προςωπικό, που
μετακινικθκε ςτα ιδιωτικά δίκτυα, λόγω ευνοϊκότερων εκεί αμοιβϊν
και ςυνκθκϊν εργαςίασ67. Όμωσ, θ ποιότθτα των προγραμμάτων τθσ δεν
ιταν πάντοτε θ αναμενόμενθ και ςε αντίκεςθ με τα δθμόςια δίκτυα,
που ζδιναν και δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτα κζματα πολιτιςμοφ και
εκπαίδευςθσ, τα ιδιωτικά δίκτυα επζνδυςαν κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ
ενθμζρωςθσ και τθσ ψυχαγωγίασ68 και λιγότερο ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ69, ενϊ ςτον ειδθςεογραφικό τομζα κυρίαρχα από τθν αρχι
ιταν τα κοινωνικά και πολιτικά κζματα70 και ζντονοσ υπιρξε ο
ανταγωνιςμόσ των μεγάλων ιδίωσ καναλιϊν ςτο κυνιγι τθσ
επικαιρότθτασ71. Θ διαχείριςθ πολιτικϊν κεμάτων από τθν τθλεόραςθ
τθν κατζςτθςε ςθμαντικό παράγοντα ςτθ διαμόρφωςθ του πολιτικοφ
ςκθνικοφ και ο ρόλοσ τθσ ςταδιακά μετά το 1981 όλο και μεγάλωνε72,
65

Πρόκειται για τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ΑΝΣ-1, NEW CHANNEL, ΚΑΝΑΛΙ 29, ΝΕΑ ΣΘΛΕΟΡΑΘ,
SEVEN-X, TV-100, ΣΘΛΕΣΩΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, TELECITY, MEGA CANNEL, SKY και 902.
66
Σα ιδιωτικά κανάλια διεφρυναν κατά πολφ τθ διαφθμιςτικι αγορά και ζφεραν τθν τθλεόραςθ ςτθν
πρϊτθ κζςθ ανάμεςα ςτα άλλα μζςα ωσ προσ τθ δαπάνθ, καταςτρατθγϊντασ ςυχνά τουσ κανόνεσ
που κακιερϊκθκαν για τον αρικμό και τθ ςυχνότθτα των διαφθμίςεων (για παράδειγμα δεν μποροφν
να διακοποφν τα δελτία ειδιςεων), με αποτζλεςμα να πλθρϊνουν πρόςτιμα για υπζρβαςθ χρόνου
και για γκρίηα διαφιμιςθ.
67
τάκθσ Βαλοφκοσ, Λςτορία τθσ ελλθνικισ τθλεόραςθσ (2008) ς. 164.
68
Οι τθλεοπτικζσ ςειρζσ μυκοπλαςίασ ζχουν κεντρικι κζςθ ςτα προγράμματα τθσ τθλεόραςθσ ιδθ
από τθν ίδρυςι τθσ, για τισ ανάγκεσ τθσ οποίασ παριχκθςαν ςτθ διαδρομι του χρόνου εκατοντάδεσ
ςίριαλσ, τθλεταινίεσ και κεατρικά ζργα, που εκτόπιςαν ςταδιακά και το video ωσ κυρίαρχθ μορφι
ψυχαγωγίασ τθ δεκαετία του 1980.
69
Θ εκπαιδευτικι τθλεόραςθ άρχιςε να εκπζμπει ςτισ 12.8 1977 από τα δθμόςια δίκτυα, με ςτόχο να
περιορίςει το ποςοςτό αναλφαβθτιςμοφ που ιταν τότε 20% *Γιώργοσ Κάρτερ, Ελλθνικι ραδιοφωνία
τθλεόραςθ (2004) ς.47].
70
Από το 1981, διευρφνκθκε θ κεματολογία πάνω ςτο τρίπτυχο «ςοςιαλιςμόσ - επαρχία - γυναίκεσ»
και κάλυψε ςε κοινωνικι βάςθ ακόμα και πολιτικά ηθτιματα τθσ πρόςφατθσ ιςτορίασ, όπωσ
τα Λαυρεωτικά, ενϊ νζεσ ςειρζσ άρχιςαν να γυρίηονται με κινθματογραφικι αιςκθτικι και ζγιναν
περιςςότερο ρεαλιςτικζσ, αγγίηοντασ ηθτιματα που ζωσ τότε απζφευγαν, όπωσ τα ναρκωτικά και τθ
βία *τάκθσ Βαλοφκοσ, Λςτορία τθσ ελλθνικισ τθλεόραςθσ (2008) ς. 105· Γιώργοσ Δάμπαςθσ, Σθν
εποχι τθσ τθλεόραςθσ (2002) ς. 179+.
71
τισ 15.10.1994 άρχιςε να εκπζμπει το πρϊτο ςυνδρομθτικό δίκτυο, το Filmnet, ςε ςυχνότθτεσ
που μίςκωςε από τθν ΕΡΣ και με πρόγραμμα που επικεντρωνόταν ςτισ ταινίεσ πρϊτθσ προβολισ και
ςτα ακλθτικά, ενϊ από ψθφιακι δορυφορικι πλατφόρμα άρχιςε ςτισ 16.11.1999 να εκπζμπει
θ Nova, τθν οποία ςτο χϊρο των ςυνδρομθτικϊν δικτφων ανταγωνίηεται ιδθ θ Cosmote TV.
72
Pόθ Παναγιωτοποφλου, Θ τθλεόραςθ εκτόσ των τειχϊν (2004) ς. 9.
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ϊςτε αυτι να αποτελζςει ζκτοτε κομμάτι τθσ πολιτικισ ηωισ73. Ωςτόςο,
θ διαχείριςθ των πολιτικϊν κεμάτων από τθν τθλεόραςθ δεν υπιρξε
πάντοτε αντικειμενικι. Βζβαια θ ενθμζρωςθ τθν περίοδο τθσ
μεταπολίτευςθσ ζγινε περιςςότερο ελεφκερθ, διατθρικθκε όμωσ ο
κρατικόσ ζλεγχοσ και θ χειραγϊγθςθ των δθμόςιων δικτφων από τισ
εκάςτοτε κυβερνιςεισ, που επιδίωκαν αυτά να είναι ςυγκριτικά
λιγότερο διακζςιμα ςτον εκτόσ τθσ κυβζρνθςθσ πολιτικό χϊρο74, ενϊ τα
ιδιωτικά δίκτυα φρόντιηαν, αν όχι να προβάλλουν, τουλάχιςτον να μθν
βλάπτουν τα επιχειρθματικά ι άλλα ςυμφζροντα των ιδιοκτθτϊν τουσ75.
δ. Ο ρυθμιςτικόσ τησ ιδιωτικήσ Ρ/Τ ν. 2328/1995 και οι ατελζςφορεσ ρυθμίςεισ
αδειοδότηςησ.

22. Σο κακεςτϊσ αδειοδότθςθσ ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν και
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν με τουσ ν. 1730/1987 και 1866/1989 ιταν μάλλον
ατελζσ και περιοριςτικό και δεν μπόρεςε να εμποδίςει τθν χωρίσ άδεια
λειτουργία ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν. Μάλιςτα οφτε θ αδειοδότθςθ
του ζτουσ 1993 ολοκλθρϊκθκε, αφοφ ουδζποτε καταρτίςτθκαν με τουσ
αδειοδοτθμζνουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ76 οι προβλεπόμενεσ ςτο ν.
1866/1989 ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και πάντωσ εξ αιτίασ τθσ ζλλειψθσ
αυτισ οι άδειεσ ανακλικθκαν αυτοδικαίωσ, κατά τθ ςχετικι πρόβλεψθ
του ίδιου νόμου, εννζα μινεσ μετά τθ χοριγθςι τουσ. Σο Ρ/Σ τοπίο
παρζμεινε ζτςι άναρχο και ανάγκαςε το νομοκζτθ ςε νζα επζμβαςθ,
καταρτίηοντασ τθ φορά αυτι το ν. 2328/1995, με τον οποίο κζςπιςε ζνα
λεπτομερζςτερο ςφςτθμα χοριγθςθσ διοικθτικϊν αδειϊν ίδρυςθσ και
λειτουργίασ ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν. φμφωνα με τισ
ρυκμίςεισ του νόμου αυτοφ, οι άδειεσ για τθν ίδρυςθ, εγκατάςταςθ και
λειτουργία ιδιωτικϊν ρ/φ ι τθλεοπτικϊν ςτακμϊν χορθγοφνται για τθν
73

Μζχρι το ζτοσ 1989 ςτα κόμματα δινόταν αναλογικά χρόνοσ ςτθν δθμόςια τθλεόραςθ κατά τθν
προεκλογικι περίοδο για να αναπτφξουν τισ απόψεισ τουσ και οι προεκλογικζσ ςυγκεντρϊςεισ τουσ
μεταδίδονταν από τα δθμόςια κανάλια, ενϊ αργότερα ζμμεςθ πολιτικι διαφιμιςθ αποτζλεςαν τα
τθλεπαράκυρα και τα debates, που πολλαπλαςιάςτθκαν με τθν ζλευςθ τθσ ιδιωτικισ τθλεόραςθσ.
74
Θ νίκθ του ΠΑΟΚ ςτισ εκλογζσ του 1981 ςυνοδεφτθκε από προςδοκίεσ για μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθν
τθλεόραςθ που τελικά δεν υλοποιικθκαν και αντίκετα θ περίοδοσ που ακολοφκθςε χαρακτθρίςτθκε
από λαϊκιςμό και παρεμβατικότθτα, με κυρίαρχθ τθν τάςθ υπερπροβολισ από τα κανάλια τθσ
κυβερνθτικισ δραςτθριότθτασ *τζλιοσ Παπακαναςόπουλοσ, Θ τθλεόραςθ ςτον κόςμο. (1994) ς.
242-243· Μαρία Κομνθνοφ, Από τθν αγορά ςτο κζαμα (2001) ς. 177· τάκθσ Βαλοφκοσ, Λςτορία τθσ
ελλθνικισ τθλεόραςθσ (2008) ς. 101+.
75
Μζχρι και ςιμερα τα μεγάλα ιδιωτικά δίκτυα ςτθρίηονται κυρίωσ ςε εκδοτικά και επιχειρθματικά
ςυμφζροντα, χωρίσ μεγάλθ ςυμμετοχι ξζνων κεφαλαίων.
76
Βλ. τουσ ςτακμοφσ αυτοφσ ςτθ ςθμείωςθ 65.
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εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ με απόφαςθ του Τπουργοφ
Σφπου και ΜΜΕ φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΡ, είναι διάρκειασ
τεςςάρων ετϊν77 με δυνατότθτα ανανζωςθσ, θ χριςθ τουσ ςυνιςτά
δθμόςια λειτουργία και διακρίνονται ςε εκνικισ, περιφερειακισ και
τοπικισ εμβζλειασ. Οι δικαιοφμενοι άδειασ κακορίηονται ςτα άρκρ. 1§8
και 6§5 του νόμου και οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ
μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ
υπουργικισ προκιρυξθσ που κακορίηει των αρικμό των αδειϊν ςτισ
διακζςιμεσ ραδιοςυχνότθτεσ. Οι αιτιςεισ αξιολογοφνται με ςφςτθμα
μορίων από το ΕΡ κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο νόμο κριτιρια και οι
αδειοδοτοφμενοι ςτακμοί υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τθν ποιότθτα
του προγράμματόσ τουσ, τθν αντικειμενικι ενθμζρωςθ, τθ διαςφάλιςθ
τθσ πολυφωνίασ και τθν προαγωγι του πολιτιςμοφ με τθ μετάδοςθ
εκπομπϊν λόγου και τζχνθσ, οι οποίεσ πρζπει να διζπονται από τισ
αρχζσ και τουσ κανόνεσ εκπομπϊν και διαφθμίςεων που ιςχφουν για τισ
εκπομπζσ τθσ ΕΡΣ-ΑΕ. Ο νόμοσ ζλαβε πρόνοια και για τουσ τθλεοπτικοφσ
ςτακμοφσ των οποίων θ αδειοδότθςθ δεν ολοκλθρϊκθκε ςτο πλαίςιο
του ν. 1866/1989 και οι οποίοι λειτουργοφςαν χωρίσ άδεια, ορίηοντασ
με τθ μεταβατικι διάταξθ του άρκρ. 5§1 ότι άδειεσ που χορθγικθκαν
ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ κατά το άρκρο 4 του ν.
1866/1989 εξακολουκοφν να ιςχφουν για διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 2328/199578. Θ παράταςθ τελοφςε υπό τον όρο
τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και των κριτθρίων των άρκρ. 1 και 2
του ν. 2328/199579, με δυνατότθτα ανανζωςθσ των αδειϊν κατά τθν
προβλεπόμενθ ςτο άρκρ. 2 του νόμου αυτοφ διαδικαςία.
23. Θ μεταβατικι και προςωρινι αυτι κατάςταςθ ςυνεχίςτθκε
ςχεδόν επί εικοςαετία με ςειρά όμοιων κατά βάςθ διατάξεων. Ζτςι το
προβλεπόμενο ςτο άρκρ. 7§11 του ν. 2328/1995 τετραετζσ διάςτθμα
ιςχφοσ των αδειϊν λειτουργίασ των ρ/φ ςτακμϊν παρατάκθκε για τουσ
77

Με το άρκρ.23§1 ν. 3166/2003 θ διάρκεια τθσ ιςχφοσ των αδειϊν ίδρυςθσ, εγκατάςταςθσ και
λειτουργίασ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν εκνικισ εμβζλειασ ορίςτθκε ςε πζντε ζτθ.
78
Ωςτόςο, όταν δθμοςιεφτθκε ο ν. 2328/1995, ςτισ 3.8.1995, δεν υπιρχαν άδειεσ ςε ιςχφ, ϊςτε να
εξακολουκιςουν να ιςχφουν, αφοφ οι ςχετικζσ άδειεσ, ακόμθ και αν κεωρθκεί ότι είχε ολοκλθρωκεί
θ διαδικαςία χοριγθςισ τουσ, παρόλο που δεν είχαν καταρτιςκεί ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, είχαν
για το λόγο αυτό οπωςδιποτε αυτοδικαίωσ ανακλθκεί, οπότε πρόκειται ςτθν ουςία για αναδρομικι
ιςχυροποίθςθ αδειϊν αυτϊν.
79
τΕ 2116/2014, ΣΝΠ ΝΟΜΟ.
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ρ/φ ςτακμοφσ του Νομοφ Αττικισ μζχρι τισ 30.11.2005 με το άρκρ.
12§29εδ(α) του ν. 3310/2005 και ακολοφκωσ με το άρκρ. 15§7εδ(α) του
ν. 3592/2007, που όριςε ότι το διάςτθμα αυτό παρατείνεται αφότου
ζλθξε μζχρι τθν ζκδοςθ νζασ προκιρυξθσ για τθ χοριγθςθ αδειϊν.
Αντίςτοιχα ορίςτθκε με το άρκρ. 4 του ν. 2438/1996 ότι από τθ
δθμοςίευςι του παρατείνεται (αναδρομικϊσ) θ ιςχφσ των αδειϊν
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν του άρκρ. 5§1 του ν. 2328/1995 για εννζα μινεσ.
Οι άδειεσ αυτζσ παρατάκθκαν ξανά με το άρκρ. 17§3 του ν. 2644/1998
μζχρι τθν ζκδοςθ των αδειϊν που προκθρφχκθκαν με τισ υπ’ αρικ.
4715/1/27.2.1998 και 4775/1/3.3.1998 αποφάςεισ του Τπουργοφ Σφπου
και ΜΜΕ80. Οι ςχετικζσ όμωσ διαδικαςίεσ δεν ολοκλθρϊκθκαν81, οπότε
ορίςτθκε με το άρκρ. 7§2 του ν. 3021/2002, που τροποποίθςε τθν παρ.
3 του άρκρ. 17 του ν. 2644/1998, ότι οι αυτζσ άδειεσ εξακολουκοφν να
ιςχφουν μζχρι τθν πρϊτθ εφαρμογι του άρκρ. 2§1 του ν. 2328/1995
αναφορικά με τθν ζκδοςθ αδειϊν λειτουργίασ για τθν αντίςτοιχθ
γεωγραφικι περιοχι. Με το άρκρ. 19 του ν. 3051/2002 οι ςχετικζσ
διαδικαςίεσ καταργικθκαν και ορίςτθκε ότι οι τθλεοπτικοί ςτακμοί
περιφερειακισ και τοπικισ εμβζλειασ, οι οποίοι κατά τθν ζναρξθ τθσ
ιςχφοσ του νόμου κεωροφνται ωσ νομίμωσ λειτουργοφντεσ, ςφμφωνα
με το άρκρ. 17 παρ. 1 του ν. 2644/1998, εξακολουκοφν να κεωροφνται
ωσ νομίμωσ λειτουργοφντεσ μζχρι τθν πρϊτθ επίςθσ εφαρμογι του
άρκρ. 2§1 του ν. 2328/1995. Ζτςι όμωσ παρατάκθκε το κακεςτϊσ
λειτουργίασ των τθλεοπτικϊν αυτϊν ςτακμϊν για αόριςτο χρόνο, αφοφ
με το άρκρ. 19§2 του ν. 3051/2002 καταργικθκαν οι διαγωνιςτικζσ
διαδικαςίεσ που βρίςκονταν ςε εξζλιξθ, χωρίσ όμωσ να προκθρυχκοφν
νζεσ διαδικαςίεσ και χωρίσ να τάςςεται ςτθ Διοίκθςθ εφλογθ
προκεςμία, μζςα ςτθν οποία κα ζπρεπε να ζχει ολοκλθρϊςει τθν
αδειοδότθςθ των τθλεοπτικϊν ςτακμϊν περιφερειακισ και τοπικισ
80

Με το ν. 2644/1998 ρυκμίςτθκε, κατά τα λοιπά, θ παροχι ςυνδρομθτικϊν ραδιοφωνικϊν και
τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν και ειδικότερα ορίςτθκε με το άρκρ. 1 ότι θ παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν
υπάγεται ςφμφωνα με το άρκρ. 15 του υντάγματοσ ςτον άμεςο ζλεγχο του Κράτουσ, ςυνιςτά
δθμόςια λειτουργία και προχποκζτει άδεια και ςφναψθ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ με το Δθμόςιο, θ
δε άδεια, θ οποία αρχικά εχορθγείτο με απόφαςθ του Τπουργοφ Σφπου και ΜΜΕ φςτερα από
ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΡ, ιδθ χορθγείται με απόφαςθ του ΕΡ (άρκρ. 55§4 ν. 4472/2017).
81
Σο ΕΡ με τθν υπ’ αρικ. 195/157/28.3.2002 απόφαςθ απζρριψε τισ αιτιςεισ για χοριγθςθ άδειασ
λειτουργίασ ςτουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ 902 Αριςτερά, ALPHA, ALTER, ATENNA, MEGA CHANNEL,
NEW TEMPO, SEVEN, STAR CHANNEL, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και TELECITY, επειδι δεν είχαν τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ.
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εμβζλειασ, δθλαδι παρατάκθκε αορίςτωσ θ λειτουργία τθλεοπτικϊν
ςτακμϊν που ιδρφκθκαν παράνομα82. Ακολοφκωσ εκδόκθκε το π.δ/γμα
234/2003 αναφορικά με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ
αδειϊν ίδρυςθσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν
ελεφκερθσ λιψθσ, ςτο πλαίςιο του οποίου και του άρκρ. 2 του ν. 2328/
1995 εκδόκθκαν από το ΕΡ, που απζκτθςε με το ν. 3051/2002 τθν
αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα ζκδοςθσ των προκθρφξεων για τισ
διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν,
ςχετικζσ προκθρφξεισ για τθν χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν εκνικισ, περιφερειακισ και τοπικισ εμβζλειασ.
Οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ, που κινικθκαν με τισ προκθρφξεισ αυτζσ,
επίςθσ δεν ολοκλθρϊκθκαν. Επακολοφκθςε θ δθμοςίευςθ του ν. 3444/
2006, που όριςε με το άρκρ. 15§7εδ(β) ότι οι προκθρφξεισ για τθ
χοριγθςθ τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν αδειϊν κα ζπρεπε να
εκδοκοφν μζχρι τισ 30.6.2006. Θ προκεςμία αυτι παρατάκθκε με το
άρκρ. 9§2εδ(β) του ν. 3458/2007 μζχρι τισ 30.6.2007 και ςτθ ςυνζχεια
με το άρκρ. 20§5 του ν. 3592/2007 μζχρι τισ 31.12.200783, με το άρκρο
δεφτερο παρ. 1 του ν. 3640/2008 μζχρι τισ 31.10.2008, με το άρκρ. 9
του ν. 3723/2008 μζχρι τισ 30.6.2009, με το άρκρ. 37 του ν. 3779/2009
μζχρι τισ 31.12.2009, με το άρκρ. 29§4 του ν. 3838/2010 μζχρι τισ
31.12.2010 και με το άρκρ. 49§8 του ν. 3905/2010 μζχρι τισ 31.12.2011.
Θ αυτι προκεςμία παρατάκθκε για τουσ ραδιοφωνικοφσ ειδικότερα
ςτακμοφσ μζχρι τισ 31.12.2012 με το άρκρ. 8§4 του ν. 4038/2012, μζχρι
τισ 31.12.2013 με το άρκρ. 17 του ν. 4208/2013, μζχρι τισ 31.12.2014 με
το άρκρο ζκτο παρ. 4 του ν. 4279/2014 και τζλοσ μζχρι τισ 31.12.2015
82

Θ ανοχι για αόριςτο χρόνο τθσ λειτουργίασ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν που ιδρφκθκαν παράνομα δεν
είναι ςυνταγματικά ανεκτι και ςυνεπϊσ είναι ανίςχυρθ θ διάταξθ του άρκρ. 19§3 του ν. 3051/2002
που τθν επιτρζπει, αφοφ αφενόσ μεν αντιβαίνει προσ τθ κεμελιϊδθ ςυνταγματικι αρχι του Κράτουσ
Δικαίου, από τθν οποία απορρζει θ υποχρζωςθ του Κράτουσ να εγγυάται υπζρ των πολιτϊν τθν
πιςτι εφαρμογι του νόμου και να προαςπίηει τα δθμόςια αγακά, δθμόςιο δε αγακό αποτελοφν και
οι αρικμθτικά περιοριςμζνεσ ραδιοςυχνότθτεσ, των οποίων θ αυκαίρετθ χριςθ ςυνιςτά επομζνωσ
προςβολι δθμόςιου αγακοφ, αφετζρου δε αντιβαίνει προσ τθ ςυνταγματικι αρχι τθσ ιςότθτασ υπό
τθν ζννοια ότι τα πρόςωπα που απζφυγαν να ιδρφςουν αυκαίρετα τθλεοπτικό ςτακμό περιζρχονται
τελικϊσ ςε μειονεκτικι κζςθ ζναντι εκείνων των προςϊπων που ενιργθςαν παρανόμωσ, ιδρφοντασ
χωρίσ άδεια τθλεοπτικό ςτακμό (ΟλτΕ 3578/2010, ΔiΜΕΕ 2010.414· τΕ 560/2012, ΔΛΜΕΕ 2012.94·
τΕ 996/2013, ΣΝΠ ΝΟΜΟ).
83
Ο ν. 3592/2007 επζφερε ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ςτο ςφςτθμα αδειοδότθςθσ των τθλεοπτικϊν
και ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν, όριςε δε με το άρκρ. 5§7 ποιοι κεωροφνται ωσ νομίμωσ λειτουργοφντεσ
τθλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ςτακμοί, ενϊ ακολοφκωσ το άρκρ. 8§§1 και 2 του ν. 4038/2012 όριςε
ποιοι τθλεοπτικοί ςτακμοί εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ και με ποιουσ όρουσ ςυνζχιςαν να
λειτουργοφν νομίμωσ.
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με το άρκρ. 86§1 του ν. 4313/2014, ενϊ για τα ίδια χρονικά διαςτιματα
παρατάκθκε διαδοχικά με τα άρκρ. 8§§1&2 του ν. 4038/2012, 18 του ν.
4208/2013, ζκτου παρ. 3 του ν. 4279/2014 και 86§2 του ν. 4313/2014 θ
προκεςμία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ χοριγθςθσ διοικθτικισ άδειασ ςε
παρόχουσ περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ
ελεφκερθσ λιψθσ.
24. Με το ν. 3592/2007 τζκθκε, εκτόσ άλλων, και το πλαίςιο τθσ
ψθφιακισ παροχισ ρ/τ υπθρεςιϊν, που επζφερε ςθμαντικζσ αλλαγζσ
ςτθ λειτουργία των ρ/τ ςτακμϊν, αφοφ πλζον θ παροχι ρ/τ υπθρεςιϊν
μζςω επίγειασ ψθφιακισ τεχνολογίασ με χριςθ ραδιοςυχνοτιτων που
ζχουν χορθγθκεί για τθν εκπομπι ρ/τ ςιματοσ προχποκζτει πάροχο
δικτφου και πάροχο περιεχομζνου κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 13.
Ειδικότερα ςτον πάροχο δικτφου χορθγοφνται τα δικαιϊματα χριςθσ
ραδιοςυχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ από τθν Εκνικι
Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων84 κατόπιν διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ με κακοριςμό και καταβολι τιμιματοσ. Με τον τρόπο αυτό
ςτουσ παρόχουσ περιεχομζνου, δθλαδι ςτουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ,
δεν παραχωροφνται πλζον ςυχνότθτεσ, αλλά αυτζσ τισ διαχειρίηεται
αποκλειςτικά ο πάροχοσ δικτφου. Αντίςτοιχα, οι πάροχοι περιεχομζνου
που διακζτουν νόμιμθ άδεια, ζχουν αξίωςθ για ςφναψθ ςφμβαςθσ με
τον πάροχο δικτφου, ο οποίοσ αναλαμβάνει, μζςω τθσ διαχείριςθσ των
ςυχνοτιτων που του παραχωρικθκαν, τθ μεταφορά του ςιματοσ του
τθλεοπτικοφ ςτακμοφ προσ τουσ δζκτεσ (ςυςκευζσ τθλεόραςθσ)85.
25. Θ τακτικι των ςυνεχϊν παρατάςεων τθσ διαδικαςίασ
αδειοδότθςθσ των ιδιωτικϊν ρ/τ ςτακμϊν, με τθν οποία παρακάμφκθκε
επενειλθμμζνα θ αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του ΕΡ για τθν παροχι
άδειασ ςε ρ/φ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, ςτθν οποία προςτζκθκε με
84

Με το ν. 2075/1992 ιδρφκθκε θ Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν (ΕΕΣ), θ οποία με το άρκρ. 7§1
του ν. 2668/1998 μετονομάςτθκε ςε Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ).
Ρυκμίςεισ αναφορικά με τθν Επιτροπι αυτι περιλιφκθκαν διαδοχικά ςτουσ νόμουσ 2246/1994,
2867/2000, 3371/2005, 3431/2006. Ιδθ ιςχφει ο ν. 4070/2012.
85
Κατόπιν διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, που διενεργικθκε από τθν ΕΕΣΣ, παραχωρικθκε ςτθν DIGEA
Α.Ε., με τθν από 7.2.2014 ςφμβαςθ που καταρτίςτθκε μεταξφ τουσ, το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ
διαφλων για τθν ανάπτυξθ δικτφων επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ για τθ μετάδοςθ
προγραμμάτων ιδιωτικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ, με τουσ
οποίουσ, ακολοφκωσ, θ DIGEA Α.Ε. υπζγραψε ςυμβάςεισ για τθ μεταφορά του τθλεοπτικοφ τουσ
ςιματοσ.
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το άρκρ. 19§1 του ν. 3051/2002 και θ αρμοδιότθτα για τθν ζκδοςθ των
ςχετικϊν προκθρφξεων, οδθγεί ςτθν πράξθ ςτον περιοριςμό τθσ
αντίςτοιχθσ κανονιςτικισ αρμοδιότθτασ του ΕΡ και είναι εν τζλει
καταχρθςτικι, αφοφ επιτυγχάνει να παρατείνει πζρα από κάκε εφλογο
χρόνο τθ λειτουργία χωρίσ άδεια ρ/τ ςτακμϊν που είτε ιδρφκθκαν από
τθν αρχι χωρίσ άδεια είτε ζλθξε θ άδειά τουσ και λειτουργοφν
επομζνωσ ςε κάκε περίπτωςθ παράνομα μετά τισ 31.12.2015. Ζτςι όμωσ
ςυντθρείται μια κατάςταςθ πλιρουσ ραδιοτθλεοπτικισ ανομίασ
αντίκετα προσ το άρκρ. 15§2 του υντάγματοσ που κακιερϊνει το
κακεςτϊσ υποχρεωτικισ αδειοδότθςθσ ωσ ςτοιχείο του άμεςου ζλεγχου
του Κράτουσ ςτθ ραδιοτθλεόραςθ86.
ε. Ιδιοκτηςιακοί περιοριςμοί και ο βαςικόσ μζτοχοσ επιχείρηςησ ΜΜΕ.

26. Θ πολιτεία με το ν. 2328/1995 κζλθςε, μαηί με τα ηθτιματα
αδειοδότθςθσ των ιδιωτικϊν ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν, να ρυκμίςει
και ηθτιματα του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ των ΜΜΕ με ςτόχο να
περιορίςει τθν κατοχι μζςων διαφορετικϊν τφπων ι πολλϊν του ίδιου
τφπου, δθλαδι τθν οριηόντια και κάκετθ ςυγκζντρωςθ περιςςότερων
μζςων, ορίηοντασ με το άρκρ. 1§10 του νόμου αυτοφ ότι κάκε ανϊνυμθ
εταιρεία, κακϊσ και κάκε επιχείρθςθ θ οποία ανικει ςε Ο.Σ.Α. μπορεί
να κατζχει μια μόνο άδεια ίδρυςθσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ
τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ι να μετζχει ςε μια μόνο εταιρεία που κατζχει
τζτοια άδεια, κάκε δε φυςικό ι νομικό πρόςωπο μπορεί να είναι
μζτοχοσ ςε μια μόνο εταιρεία που κατζχει άδεια ίδρυςθσ και
λειτουργίασ τθλεοπτικοφ ςτακμοφ και μζχρι ποςοςτοφ μόνον 25% του
μετοχικοφ κεφαλαίου ι να είναι μζτοχοσ ςε μια μόνο εταιρεία που
μετζχει ςε εταιρεία που κατζχει τζτοια άδεια και μζχρι του παραπάνω
ποςοςτοφ. Θ ίδια απαγόρευςθ ιςχφει κατά το ίδιο άρκρο και ωσ προσ
τισ ιδιότθτεσ του διαχειριςτι, του μζλουσ οργάνου διοίκθςθσ τθσ
εταιρείασ, του διευκυντικοφ τθσ ςτελζχουσ, κακϊσ και για οποιαδιποτε
άλλθ ςυναφι ιδιότθτα, αλλά και για τθ ςφηυγο ι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι
εξ αγχιςτείασ ςε ευκεία γραμμι απεριορίςτωσ και εκ πλαγίου μζχρι και
του τετάρτου βακμοφ φυςικοφ προςϊπου που μετζχει ςτισ ωσ άνω
εταιρείεσ, εφόςον τα πρόςωπα αυτά δεν διακζτουν και δεν μποροφν να
86

Βλ. και παραπάνω ςτθ ςθμ. 41.
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αποδείξουν τθν οικονομικι και επιχειρθματικι τουσ αυτοτζλεια ςε
ςχζςθ με το ςυγγενι τουσ μζτοχο τθλεοπτικοφ ςτακμοφ. Σα ίδια φυςικά
και νομικά πρόςωπα, ορίηει ςτθ ςυνζχεια το ίδιο άρκρο, ότι μποροφν να
μετζχουν είτε ςε επιχείρθςθ που κατζχει άδεια ίδρυςθσ, εγκατάςταςθσ
και λειτουργίασ τοπικοφ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ ι ςε επιχείρθςθ που
μετζχει ςε τζτοια επιχείρθςθ είτε ςε επιχείρθςθ που εκδίδει θμεριςια ι
εβδομαδιαία εφθμερίδα πανελλινιασ κυκλοφορίασ, όμωσ θ ςυμμετοχι
τουσ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ που ανικουν ςε περιςςότερεσ από
δφο κατθγορίεσ (τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, εφθμερίδεσ) απαγορεφεται.
Οι παραπάνω ρυκμίςεισ διαφοροποιικθκαν με το ν. 3592/2007, ο
οποίοσ διατιρθςε κατ’ αρχιν με το άρκρ. 5 αυτοφ τθν απαγόρευςθ
ςυγκζντρωςθσ υπό τθν ζννοια του ελζγχου περιςςότερων του ενόσ
θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ τθσ αυτισ μορφισ, ορίηοντασ ότι
επιτρζπεται θ ςυμμετοχι και με ποςοςτό 100% ςε επιχείρθςθ που
κατζχει άδεια ίδρυςθσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ενόσ μόνον
τθλεοπτικοφ ςτακμοφ και ενόσ μόνον ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ,
επζτρεψε όμωσ κατ’ εξαίρεςθ τθ ςυμμετοχι και ςε άλλθ επιχείρθςθ τθσ
αυτισ μορφισ, εφόςον δεν υφίςταται ζλεγχοσ αυτισ, εξειδικεφοντασ
ακολοφκωσ τισ περιπτϊςεισ ελζγχου87.
27. Με το άρκρ. 4§1(δ) του ν. 2863/2000 ανατζκθκε ςτο ΕΡ θ
αρμοδιότθτα του ελζγχου τθσ τιρθςθσ των κανόνων του ελεφκερου
οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριοποίθςθσ των
επιχειρθματικϊν φορζων ςτον ευρφτερο τομζα των ΜΜΕ. Θ
ςυγκζντρωςθ επιχειριςεων επιδρά αρνθτικά όχι μόνο ςτον οικονομικό
ανταγωνιςμό, αλλά και ςτον ανταγωνιςμό των ιδεϊν ςτο επίπεδο του
δθμόςιου λόγου, με περαιτζρω ςυνζπεια να μειϊνονται οι εγγυιςεισ
πλουραλιςμοφ κατά τισ ραδιοτθλεοπτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ο ν.
3592/2007 οριοκετεί με το άρκρ. 3 ωσ ζννοια τθν ςυγκζντρωςθ ελζγχου
ςτθν αγορά88, κακορίηει τισ προχποκζςεισ που αυτι οδθγεί ςε
δθμιουργία δεςπόηουςασ κζςθσ, απαγορεφει τθν κατάχρθςθ τθσ
87

Θ ςυγκζντρωςθ επιχειριςεων για τθν παροχι ςυνδρομθτικϊν ρ/φ και τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν
ρυκμίςτθκε με το ν. 2644/1998 (άρκρ. 2), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ. 20§4 του ν. 3592/2007.
88
Ωσ ςυγκζντρωςθ ελζγχου ςτθν αγορά νοείται κατά το ν. 3592/2007 το ποςοςτό επιρροισ του
κοινοφ από τα μζςα ενθμζρωςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν ιδιοκτθςία ι τθ ςυμμετοχι ςε μζςα
ενθμζρωςθσ τθσ αυτισ ι και άλλθσ μορφισ (τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, εφθμερίδεσ και περιοδικά) ςτθ
ςχετικι αγορά ι ςτισ επιμζρουσ αγορζσ όπου δραςτθριοποιείται το μζςο ι τα μζςα ενθμζρωςθσ.
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δεςπόηουςασ αυτισ κζςθσ, αλλά και τθ ςφμπραξθ επιχειριςεων,
εφόςον διαπιςτϊνεται θ κατοχι δεςπόηουςασ απλϊσ κζςθσ ςε μια ι
περιςςότερεσ από τισ ςυμμετζχουςεσ ςτθ ςφμπραξθ επιχειριςεισ ι
όταν με τθ ςυγκζντρωςθ αποκτάται θ παραπάνω δεςπόηουςα κζςθ,
ανακζτοντασ το ςχετικό ζλεγχο ςτθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ89.
28. Ο ν. 2328/1995 κακιζρωςε με το άρκρ. 1§11 για πρϊτθ
φορά και το αςυμβίβαςτο μεταξφ ιδιοκτιτθ ΜΜΕ και προμθκευτι του
Δθμοςίου, ορίηοντασ ότι όςοι ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο ι
ςτθ διοίκθςθ εταιρείασ ι αςκοφν ατομικι επιχείρθςθ που αναλαμβάνει
ζργα ι προμικειεσ από το Δθμόςιο ι από νομικά πρόςωπα του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα ι ςυμμετζχουν ςε εταιρείεσ που
ςυμμετζχουν ςε παρόμοιεσ εταιρείεσ90, δεν μποροφν να κατζχουν
ατομικι επιχείρθςθ ι να ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο ι ςτθ
διοίκθςθ εταιρείασ, που κατζχει άδεια τθλεοπτικοφ ι ραδιοφωνικοφ
ςτακμοφ ι εκδίδει θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα πανελλινιασ
κυκλοφορίασ ι θμεριςια ι μθ θμεριςια επαρχιακι εφθμερίδα, ενϊ και
θ ςυμμετοχι τουσ ςε εταιρεία που ςυμμετζχει ςε παρόμοια εταιρεία
δεν είναι επίςθσ επιτρεπτι, με εξαίρεςθ ραδιοφωνικζσ, τθλεοπτικζσ,
εκτυπωτικζσ ι άλλεσ απολφτωσ ςυναφείσ εργαςίεσ που ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ κφριασ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ, που
κατζχει τθν άδεια ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ι εκδίδει
εφθμερίδα, θ οποία ανικει ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ. το παραπάνω
αςυμβίβαςτο προςζδωςε ςυνταγματικι ιςχφ θ ανακεϊρθςθ του
υντάγματοσ 1975 με το από 5.4.2001 Ψιφιςμα τθσ Ηϋ Ανακεωρθτικισ
Βουλισ, που είχε ωσ ςυνζπεια τθν αναμόρφωςθ και τθσ παραγράφου 9
του άρκρου 14 του υντάγματοσ. Ιδθ κατά τισ ςχετικζσ ςυνταγματικζσ
επιταγζσ, το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, θ οικονομικι κατάςταςθ και τα
μζςα χρθματοδότθςθσ των μζςων ενθμζρωςθσ πρζπει να γίνονται
89

Με τθ ςκζψθ ότι θ ρφκμιςθ του άρκρ. 3§1 του ν. 3592/2007 ζχει ωσ ςκοπό τθν οριοκζτθςθ τθσ
επιρροισ των μζςων ενθμζρωςθσ ςτο κοινό και όχι τθν αποτροπι περιοριςμϊν του ελεφκερου
ανταγωνιςμοφ, υποςτθρίηεται ότι πρόκειται για ρφκμιςθ που ςτοχεφει ςτθ διαςφάλιςθ του
πλουραλιςμοφ των ιδεϊν και επομζνωσ, ςτο μζτρο που αναφζρεται ςτα θλεκτρονικά μζςα
ενθμζρωςθσ, θ εφαρμογι τθσ ανικει από το φνταγμα ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του ΕΡ
[Ακανάςιοσ Σςεβάσ, Ο κεςμικόσ ρόλοσ του ΕΡ ςτο νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο για τα θλεκτρονικά μζςα
ενθμζρωςθσ ΛΛΛ 2 (α), (β), ΚΠΔΔ 2009.790επ· ο ίδιοσ, Πολυφωνία και ζλεγχοσ ςυγκζντρωςθσ ςτα μζςα
ενθμζρωςθσ ςτον τόμο Δθμοκρατία και ΜΜΕ (2011) ς. 55-71].
90
τα ζργα ι ςτισ προμικειεσ περιλαμβάνεται κατά τθν αυτι διάταξθ και θ παροχι υπθρεςιϊν.
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γνωςτά, απαγορεφεται θ ςυγκζντρωςθ του ελζγχου περιςςότερων
μζςων ενθμζρωςθσ τθσ αυτισ ι άλλθσ μορφισ και ειδικότερα θ
ςυγκζντρωςθ περιςςότερων του ενόσ θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ
τθσ αυτισ μορφισ, ενϊ αςυμβίβαςτθ είναι θ ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ,
του εταίρου, του βαςικοφ μετόχου ι του διευκυντικοφ ςτελζχουσ
επιχείρθςθσ μζςων ενθμζρωςθσ με τθν ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ, του
εταίρου, του βαςικοφ μετόχου ι του διευκυντικοφ ςτελζχουσ
επιχείρθςθσ που αναλαμβάνει ζναντι του Δθμοςίου ι νομικοφ
προςϊπου του ευρφτερου δθμόςιου τομζα τθν εκτζλεςθ ζργων ι
προμθκειϊν ι τθν παροχι υπθρεςιϊν, θ δε απαγόρευςθ καταλαμβάνει
και κάκε είδουσ παρζνκετα πρόςωπα, όπωσ ςυηφγουσ, ςυγγενείσ,
οικονομικά εξαρτθμζνα άτομα ι εταιρείεσ. Πρόκειται για ρυκμίςεισ που
κεςπίςτθκαν για να ενιςχυκεί θ διαφάνεια τθσ οικονομικισ λειτουργίασ
του Κράτουσ, να διαςφαλιςτεί θ πολυφωνία ςτθν ενθμζρωςθ και να
αποτραπεί ο κίνδυνοσ τθσ βλαπτικισ για το δθμόςιο ςυμφζρον
ακζμιτθσ επιρροισ από τα μζςα ενθμζρωςθσ κατά τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ δθμόςιων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν91.
29. Θ παρ. 11 του άρκρ. 1 του ν. 2328/1995 καταργικθκε με το
άρκρ. 12§1 του ν. 3021/2002 και ςε ςυνάρτθςθ με τισ ρυκμίςεισ του
άρκρ. 14§9 του υντάγματοσ επαναλιφκθκε με το νόμο αυτό (άρκρ. 3)
το αςυμβίβαςτο τθσ ιδιότθτασ του ιδιοκτιτθ, του εταίρου, του βαςικοφ
μετόχου, του μζλουσ οργάνου διοίκθςθσ ι του διευκυντικοφ ςτελζχουσ
επιχείρθςθσ μζςων ενθμζρωςθσ με τθν ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ, του
εταίρου, του βαςικοφ μετόχου, του μζλουσ οργάνου διοίκθςθσ ι του
διευκυντικοφ ςτελζχουσ επιχείρθςθσ που προβαίνει ςε ςφναψθ
δθμόςιων ςυμβάςεων, οι οποίεσ και απαγορεφεται ςτθν περίπτωςθ
αυτι να ςυναφκοφν. Απαγορευμζνθ είναι ειδικότερα ςφμφωνα με το
άρκρ. 2 του νόμου, θ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων με επιχειριςεισ
μζςων ενθμζρωςθσ, με τουσ εταίρουσ, τουσ βαςικοφσ μετόχουσ, τα μζλθ
των οργάνων διοίκθςθσ και τα διευκυντικό ςτελζχθ των επιχειριςεων
αυτϊν, κακϊσ και με επιχειριςεισ των οποίων εταίροι ι βαςικοί
μζτοχοι ι μζλθ οργάνων διοίκθςθσ ι διευκυντικά ςτελζχθ είναι
επιχειριςεισ μζςων ενθμζρωςθσ ι εταίροι ι βαςικοί μζτοχοι ι μζλθ
91

ΟλτΕ 3670/2006, ΕΔΔΔΔ 2007.133.
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οργάνων διοίκθςθσ ι διευκυντικά ςτελζχθ επιχειριςεων μζςων
ενθμζρωςθσ92. Θ απαγόρευςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων και το
αςυμβίβαςτο καταλαμβάνουν, επίςθσ, τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ των
ωσ άνω φυςικϊν προςϊπων, εφόςον δεν μποροφν να αποδείξουν ότι
διακζτουν οικονομικι αυτοτζλεια ςε ςχζςθ με τα πρόςωπα αυτά, αλλά
και άλλα παρζνκετα ι ςχετιηόμενα πρόςωπα, κατά τα διαλαμβανόμενα
ειδικότερα ςτα άρκρ. 2 και 3 του νόμου93. Οι ζννοιεσ τθσ επιχείρθςθσ
μζςων ενθμζρωςθσ, τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, αλλά και του βαςικοφ
μετόχου, ςτον οποίο αναφζρεται και θ ςυνταγματικι ρφκμιςθ του
άρκρ. 14§9, προςδιορίηονται ςτο άρκρ. 1 του ίδιου νόμου, κατά το
οποίο βαςικόσ είναι ο μζτοχοσ, ο οποίοσ είτε βάςει του αρικμοφ των
μετοχϊν που ζχει ςτθν κυριότθτά του, υπολογιηόμενου του αρικμοφ
αυτοτελϊσ ι ςυγκρινόμενου με τον αρικμό μετοχϊν των άλλων
μετόχων τθσ εταιρείασ, είτε βάςει των δικαιωμάτων ψιφου που κατζχει
ι άλλων ειδικϊν δικαιωμάτων που του παρζχει ο νόμοσ ι το
καταςτατικό τθσ εταιρείασ, είτε βάςει γενικϊν ι ειδικϊν ςυμφωνιϊν
που ζχει ςυνάψει με τθν εταιρεία ι άλλουσ μετόχουσ ι τρίτα πρόςωπα
που εξαρτϊνται οικονομικά από αυτόν ι ενεργοφν για λογαριαςμό του,
μπορεί να επθρεάηει ουςιωδϊσ τθ λιψθ των αποφάςεων που

92

Θ τιρθςθ τθσ απαγόρευςθσ διαςφαλίηεται μζςω τθσ διαςταφρωςθσ των ςτοιχείων των
επιχειριςεων που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με τα ςτοιχεία των μζςων ενθμζρωςθσ που
τθροφνται ςτο μθτρϊο επιχειριςεων του Σμιματοσ Ελζγχου Διαφάνειασ του ΕΡ, το οποίο είναι
αρμόδιο και για τθν ζκδοςθ διαπιςτωτικισ πράξθσ, με εκτελεςτό χαρακτιρα (ΟλτΕ 3670/2006,
ΕΔΔΔΔ 2007.113), ωσ προσ τθ ςυνδρομι ι μθ αςυμβίβαςτων ιδιοτιτων. Ωςτόςο, υποςτθρίηεται ότι θ
υπόκεςθ του βαςικοφ μετόχου αποπροςανατόλιςε το ΕΡ από τον ουςιϊδθ ρόλο του,
καταςπατάλθςε ηωτικζσ του δυνάμεισ και το ενζπλεξε ςε ζργο χωρίσ λυςιτζλεια για το
ραδιοτθλεοπτικό πεδίο, αφοφ οι διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν για το βαςικό μζτοχο και τα
παρζνκετα πρόςωπα δεν ιταν μόνο αντιςυνταγματικζσ, αντίκετεσ ςτο ευρωπαϊκό δίκαιο και
πρακτικά ανεφάρμοςτεσ, αλλά και αναποτελεςματικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ
διαπλοκισ, επιβαρφνοντασ τθ λειτουργία του ΕΡ και αμαυρϊνοντασ τθ δθμόςια εικόνα του *Ξ.
Κοντιάδθσ, Κεςμικι αποτίμθςθ του ρόλου και τθσ πρόςφατθσ λειτουργίασ του ΕΡ, ΔiΜΕ 2016.385389 (385,387)]
93
Οι διατάξεισ των άρκρ. 2§2περ(α) και 3§2 του ν. 3021/2002, κατά το μζροσ που ορίηουν ότι οι
ςυγγενείσ ιδιοκτιτθ, βαςικοφ μετόχου κ.λπ. επιχείρθςθσ μζςων ενθμζρωςθσ δεν λογίηονται ωσ
παρζνκετα αυτϊν πρόςωπα, αν αποδείξουν ότι διακζτουν ζναντι αυτϊν οικονομικι αυτοτζλεια,
αντίκεινται ςτο άρκρ. 14§9 του , διότι ζτςι θ φπαρξθ οικονομικισ αυτοτζλειασ ανάγεται ςε ςτοιχείο
με βάςθ το οποίο ςυγγενισ ςτελζχουσ επιχείρθςθσ μζςων ενθμζρωςθσ μπορεί να ανταποδείξει ότι
δεν λειτουργεί ωσ παρζνκετο αυτοφ πρόςωπο, ενϊ το μόνο αποδεκτό, κατά τθν παραπάνω
ςυνταγματικι ρφκμιςθ, ςτοιχείο για τθν ανατροπι του μαχθτοφ τεκμθρίου τθσ λειτουργίασ κάποιου
προςϊπου ωσ παρζνκετου, είναι θ απόδειξθ ότι το τεκμαιρόμενο ωσ παρζνκετο άλλου πρόςωπο
ενιργθςε αυτοτελϊσ, για δικό του λογαριαςμό και ςυμφζρον (ΟλτΕ 3670/2006, ΕΔΔΔΔ 2006.133.)
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λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα ι ςτελζχθ τθσ εταιρείασ ςχετικά με τον
τρόπο διοίκθςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αντίςτοιχθσ επιχείρθςθσ94.
30. Οι διατάξεισ των άρκρ. 1-6 του ν. 3021/2002 καταργικθκαν
με το άρκρ. 12§26 του ν. 3310/2005, με τον οποίο αποςαφθνίςτθκαν
και διευρφνκθκαν οι ζννοιεσ των επιχειριςεων μζςων ενθμζρωςθσ, των
δθμόςιων ςυμβάςεων που απαγορεφεται να ςυνάπτουν οι επιχειριςεισ
αυτζσ και του βαςικοφ μετόχου, με ςκοπό να οριοκετθκοφν πλθρζςτερα
οι απαγορεφςεισ και τα αςυμβίβαςτα που κζτει το άρκρ. 14§9 του ,
ζτςι ϊςτε να αποκλειςτεί θ όποια διαπλοκι μεταξφ επιχειριςεων που
δραςτθριοποιοφνται ςτα μζςα ενθμζρωςθσ και όςων ςυμμετζχουν ςε
δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ. Όπωσ επιςθμαίνεται ςτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ,
με τθν οποία ειςιχκθ προσ ψιφιςθ το ςχετικό νομοςχζδιο, επιδιϊχκθκε
μ’ αυτό θ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν πλιρουσ διαφάνειασ και θ ιςορροπία
μεταξφ τθσ επιχειρθματικισ ελευκερίασ και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ
ςτον τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων, με παράλλθλθ ενίςχυςθ του
ρόλου και του προοριςμοφ των μζςων ενθμζρωςθσ, που ςυνίςταται
κατά το φνταγμα ςτθν αντικειμενικι και με ίςουσ όρουσ μετάδοςθ
πλθροφοριϊν και ειδιςεων95. Ο ν. 3310/2005 ςυνάντθςε αντιδράςεισ
ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για παραβίαςθ του ελεφκερου
ανταγωνιςμοφ96, γι’ αυτό και ανεςτάλει με το άρκρ. 21 του ν.
3345/2005 θ ιςχφσ του αρχικά μζχρι τισ 31.10.2005, ενϊ ςτθ ςυνζχεια,
με τθν ΠΝΠ τθσ 31.10.2005 (ΦΕΚ Αϋ/270/31.10.2005), που κυρϊκθκε με
το ν. 3439/2006, θ αναςτολι παρατάκθκε μζχρι τισ 15.11.2005,
προκειμζνου να επιτευχκεί με τισ κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ θ
ςυμβατότθτά του με τα κοινοτικά δεδομζνα97. Ιδθ ο ν. 3310/2005
ιςχφει τροποποιθμζνοσ με το ν. 3414/2005, που ζκεςε τθ διαπίςτωςθ

94

Ωσ κρίςιμο ποςοςτό μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου για τον χαρακτθριςμό προςϊπου ωσ βαςικοφ
μετόχου ορίςτθκε με το αυτό άρκρο το ποςοςτό του 5%.
95
ε ςυμμόρφωςθ με τθ νομολογιακι κζςθ (ΟλτΕ 3670/2006, παραπάνω ςτθ ςθμ. 92) ότι είναι
αντιςυνταγματικι θ προβλεπόμενθ από το ν. 3021/2002 δυνατότθτα απόδειξθσ οικονομικισ
αυτοτζλειασ προκειμζνου τα τεκμαιρόμενα ωσ παρζνκετα πρόςωπα επιχείρθςθσ μζςων ενθμζρωςθσ
να αποχαρακτθριςτοφν από τθν ιδιότθτα αυτι, ο ν. 3310/2005 δεν διατιρθςε τθ δυνατότθτα αυτι.
96
Βλ. αναλυτικά Δ. Χαραλάμπθ, κζψεισ ςχετικά με τα ηθτιματα τθσ διαφάνειασ, τισ αςυμβίβαςτεσ
ιδιότθτεσ και το βαςικό μζτοχο ΔiΜΕΕ 2004.31επ.· Ακανάςιο. Σςεβά, Σο αςυμβίβαςτο του βαςικοφ
μετόχου μεταξφ ελευκεριϊν τθσ επικοινωνίασ και κοινοτικοφ δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων
ΔiΜΕΕ 2004.323επ.
97
Από τθν αναςτολι εξαιρζκθκαν τα άρκρ.11 και 12§29 του ν. 3310/2005.
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του αςυμβίβαςτου υπό τθν αίρεςθ τθσ απόδειξθσ ενεργθτικισ
διαφκοράσ με δικαςτικι απόφαςθ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου.
ςτ. Διακοπή και επανζναρξη λειτουργίασ τησ ΕΡΤ-ΑΕ.

31. Με τθν 2/11.6.2013 απόφαςθ των ςυναρμόδιων υπουργϊν
(ΦΕΚ Βϋ 1414)98 καταργικθκε θ ΕΡΣ-ΑΕ, που είχε δθμιουργθκεί ωσ
ενιαίοσ φορζασ με το ν. 1730/1987, και ταυτοχρόνωσ διακόπθκε θ
λειτουργία τθσ ωσ προσ όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ μζχρι τθ ςφςταςθ
νζου φορζα, που όπωσ αναφζρεται ςτθν απόφαςθ αυτι, κα υπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον ςτο πλαίςιο τθσ τιρθςθσ αρχϊν που ςυνάδουν
με τουσ όρουσ τθσ διαφάνειασ και τθσ χρθςτισ διαχείριςθσ εντόσ του
ανταγωνιςτικοφ ραδιοτθλεοπτικοφ περιβάλλοντοσ. Θ διακοπι τθσ
λειτουργίασ τθσ ΕΡΣ-ΑΕ με ςκοπό, κατά τον τότε κυβερνθτικό
εκπρόςωπο, τθ δθμιουργία μιασ νζασ εξυγιαςμζνθσ εταιρείασ,
προκάλεςε ζντονεσ αντιδράςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν απόλυςθ των υπαλλιλων τθσ, πολλοί από τουσ
οποίουσ, ωςτόςο, ςυνζχιςαν τθν παραγωγι και τθν μετάδοςθ αρχικά
μζςω δορυφόρου με εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ραδιοτθλεοπτικισ
Ζνωςθσ (EBU) ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων ςτο
πλαίςιο εγχειριματοσ που ζγινε γνωςτό ωσ ΕΡΣ OPEN. τθ κζςθ τθσ
ΕΡΣ-ΑΕ ιδρφκθκε με το ν. 4173/2013 ωσ νζοσ δθμόςιοσ φορζασ, με
διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια, θ «Νζα Ελλθνικι Ραδιοφωνία,
Μντερνετ και Σθλεόραςθ Α.Ε.» (ΝΕΡΛΣ-ΑΕ), θ οποία, εποπτευόμενθ από
το Κράτοσ, άρχιςε να λειτουργεί από 5.5.2014. Κατά το μεςοδιάςτθμα
και μζχρι να προετοιμαςτεί θ λειτουργία τθσ ΝΕΡΛΣ-ΑΕ, λειτοφργθςε ωσ
μεταβατικόσ φορζασ υπό τθν αιγίδα και τθν εποπτεία του Τπουργείου
Οικονομικϊν θ Δθμόςια Σθλεόραςθ (ΔΣ), που εξζπεμψε για πρϊτθ
φορά πρόγραμμα ςτισ 10.7.2013, ενϊ ζναρξθ εκπομπισ ραδιοφωνικοφ
προγράμματοσ από τθν «Ελλθνικι Δθμόςια Ραδιοφωνία» ζγινε ςτισ
23.9.2013. Θ μεταβολι, όμωσ, ςτθν κυβζρνθςθ, που ιταν αποτζλεςμα
των εκνικϊν εκλογϊν τθσ 15θσ Λανουαρίου 2015, ςθματοδότθςε και τθ
98

Θ απόφαςθ εκδόκθκε νομίμωσ κατ’ εξουςιοδότθςθ, περιεχόμενθ ςτθν αρχικι διατφπωςθ του
άρκρ. 14Β του ν. 3429/2005, όπωσ είχε κεςπιςκεί με το άρκρ. 66§1 του ν. 4002/2011 (ΟλτΕ
1901/2014, ΔiΜΕΕ 2014.260 = Αρμ 2014.1202).
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διακοπι λειτουργίασ τθσ ΝΕΡΛΣ-ΑΕ, θ οποία πραγματοποιικθκε ςτισ
11.6.2015, οπότε και επαναλειτοφργθςε με βάςθ το ν. 4324/2015 θ ΕΡΣΑΕ. Με το νόμο αυτό τροποποιικθκε ο ιδρυτικόσ νόμοσ τθσ ΝΕΡΛΣ-ΑΕ
και αυτι μετονομάςτθκε ςε ΕΡΣ-ΑΕ, εκπζμποντασ πρόγραμμα από τουσ
τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ΕΡΣ-1, ΕΡΣ-2, ERT-399, ΕΡΣ-HD100 και ΕΡΣ
World(101)(102), ενϊ λειτουργεί και μεγάλο αρικμό ραδιοφωνικϊν
προγραμμάτων υπό τθ διεφκυνςθ τθσ Ελλθνικισ Ραδιοφωνίασ (ΕΡΑ),
που ιδρφκθκε το ζτοσ 1988103.
VI. Ε..Ρ: Θεςμικι κατοχφρωςθ και αποςτολι.
32. Σο Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ (ΕΡ) ιδρφκθκε με
το ν. 1866/1989 (άρκρ. 1) ωσ ανεξάρτθτθ αρχι104, δθλαδι ωσ αρχι θ
οποία δεν υπόκειται ςε ιεραρχικό ζλεγχο ι διοικθτικι εποπτεία και ωσ
ζργο ανατζκθκε ς’ αυτό θ εξαςφάλιςθ τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ και
τθσ πολυφωνίασ, θ τιρθςθ τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ και
θ προαγωγι τθσ ποιότθτασ των ραδιοτθλεοπτικϊν προγραμμάτων
κατά τισ ςυνταγματικζσ επιταγζσ. Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ άρχιςαν να
εμφανίηονται ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ από το 1989, ωσ αρχζσ που
διζπονται από τθ δθμόςιο δίκαιο και αποβλζπουν ςτθν εξυπθρζτθςθ
του γενικοφ ςυμφζροντοσ ςε ιδιαίτερα ευαίςκθτουσ τομείσ τθσ
κοινωνικισ και οικονομικισ πραγματικότθτασ, όπου θ ζνταξθ των
αναγκαίων παρεμβάςεων – ρυκμίςεων ςτισ κλαςικζσ οργανωτικζσ
δομζσ τθσ κρατικισ εξουςίασ κεωρικθκε ανεπαρκισ και
ανεπικφμθτθ105. Θ ανεξαρτθςία ωςτόςο των αρχϊν αυτϊν και θ
99

Θ ονομαςία ΕΡΣ-1 και ΕΡΣ-2 είναι θ παλαιά ονομαςία των αντίςτοιχων τθλεοπτικϊν ςτακμϊν κατά
τθν περίοδο 1982-1987, ενϊ ςε ΕΡΣ-3 μετονομάςτθκε θ ΕΣ-3.
100
Θ ΕΡΣ- HD άρχιςε να λειτουργεί το ζτοσ 2011 και είναι το πρϊτο ελλθνικό ψθφιακό κανάλι
επίγειασ ελεφκερθσ λιψθσ που εξζπεμψε με ςιμα υψθλισ ευκρίνειασ, ενϊ πρϊτο ψθφιακό κανάλι
επίγειασ ελεφκερθσ λιψθσ, που όμωσ δεν ιταν υψθλισ ευκρίνειασ, υπιρξε το πρίςμα+.
101
Θ ΕΡΣ World είναι δορυφορικό κανάλι με αποδζκτθ κυρίωσ τον απόδθμο ελλθνιςμό και αποτελεί
ςυνζχεια τθσ ΕΡΣ Sat με τθν οποία θ ΕΡΣ εγκαινίαςε το ζτοσ 1996 τισ δορυφορικζσ μεταδόςεισ.
102
Όλα τα τθλεοπτικά προγράμματα τθσ ΕΡΣ είναι διακζςιμα και ςε διαδικτυακι μετάδοςθ μζςω τθσ
υπθρεςίασ ΕΡΣ Web TV.
103
Εκνικισ εμβζλειασ είναι τα προγράμματα Πρϊτο, Δεφτερο, Σρίτο, θ ΕΡΑ πορ και ο Kosmos 93,6
που εκπζμπονται από τθν Ακινα, το Πρϊτο (102 FM) και Δεφτερο (95,8 FM) του ρ/φ τακμοφ
Μακεδονίασ, τθσ ΕΡΣ-3, που εκπζμπονται από τθ Κεςςαλονίκθ, ενϊ παγκόςμιασ εμβζλειασ είναι ο
ρ/φ ςτακμόσ «Θ Φωνι τθσ Ελλάδασ», που απευκφνεται ςτουσ Ζλλθνεσ του εξωτερικοφ.
104
Με τθν παρ. 9 του άρκρ. 3 του ν. 1866/1989 καταργικθκε το ραδιοτθλεοπτικό ςυμβοφλιο του
άρκρ. 1§9 του ν. 1730/1987, που πάντωσ δεν αποτελοφςε ανεξάρτθτθ αρχι.
105
Κφριο ζργο των ανεξάρτθτων αρχϊν είναι να ελαττϊςουν τα πεδία ζνταςθσ μεταξφ των πολιτικϊν
δυνάμεων και να απαλείψουν πθγζσ πολιτικισ ςφγκρουςθσ ςε ευαίςκθτουσ τομείσ κρατικισ
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αποτελεςματικότθτα ςτθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ ςυναρτάται
προσ το βακμό διοικθτικισ και δθμοςιονομικισ αυτοτζλειασ που τουσ
αναγνωρίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Κατά κανόνα ςυγκεντρϊνουν
περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ διαφορετικισ φφςθσ, όπωσ κανονιςτικζσ,
ελεγκτικζσ, γνωμοδοτικζσ και επιβολισ κυρϊςεων. Θ κανονιςτικι όμωσ
αρμοδιότθτά τουσ δεν φτάνει μζχρι του ςθμείου να νομοκετοφν, που
ςθμαίνει ότι μποροφν να κεςπίηουν νζουσ κανόνεσ δικαίου μόνο με
νομοκετικι εξουςιοδότθςθ κατά το άρκρ. 43§2 του , μποροφν όμωσ να
εξειδικεφουν το νόμο ςτον τομζα τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. Με τθ
ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ του ζτουσ 2001 αναγνωρίςτθκε, μεταξφ
άλλων, ωσ ανεξάρτθτθ αρχι και το ΕΡ. Σα οργανωτικά ηθτιματα που
αφοροφν τισ ανεξάρτθτεσ αρχζσ ρυκμίςτθκαν με το νζο άρκρ. 101 Α του
υντάγματοσ. Βάςει του άρκρου αυτοφ τα μζλθ των ανεξάρτθτων
αρχϊν απολαμβάνουν προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ και θ
επιλογι τουσ γίνεται με απόφαςθ τθσ διάςκεψθσ των Προζδρων τθσ
Βουλισ106 και με επιδίωξθ ομοφωνίασ ι πάντωσ με τθν αυξθμζνθ
πλειοψθφία των τεςςάρων πζμπτων των μελϊν τθσ107. Θ ςχζςθ των
αρχϊν αυτϊν με τθ Βουλι και ο τρόποσ άςκθςθσ του κοινοβουλευτικοφ
ελζγχου ρυκμίηεται με τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ108.
33. Θ νομικι φφςθ του ΕΡ ωσ ανεξάρτθτθσ αρχισ βάςει του ν.
1866/1989 αναγνωρίςτθκε και νομολογιακά109, ωςτόςο θ ανεξαρτθςία
του παρζμεινε περιοριςμζνθ για ςειρά ετϊν, με κφρια γι’ αυτό αιτία τθν
ζλλειψθ κανονιςτικϊν αρμοδιοτιτων του, τισ οποίεσ ο νομοκζτθσ ιταν
παρζμβαςθσ (Ξενοφών Κοντιάδθσ, Κεςμικι αποτίμθςθ του ρόλου και τθσ πρόςφατθσ λειτουργίασ
του ΕΡ, ΔiΜΕΕ 2016.385-389 (386).
106
Θ άςκθςθ τθσ ςχετικισ αρμοδιότθτασ από το ιδιότυπο αυτό κοινοβουλευτικό όργανο αποδείχκθκε
προβλθματικι, αφοφ υποβολι υποψθφιοτιτων δεν προβλζπεται οφτε ακρόαςθ των υποψθφίων,
ενϊ απουςιάηουν κανόνεσ απαρτίασ, δθμοςιότθτασ, διαφάνειασ και γενικά ορκολογικισ οργάνωςθσ
τθσ διαδικαςίασ, με ςυνζπεια ο κεςμόσ των ανεξάρτθτων αρχϊν, που κεμελιϊνεται ςτο αίτθμα τθσ
διαφάνειασ και του εξορκολογιςμοφ τθσ κρατικισ δράςθσ, να ςυγκροτείται με τον πιο αδιαφανι και
ανορκολογικό τρόπο, φςτερα από απόφαςθ ενόσ οργάνου με ρευςτι ςφνκεςθ, χωρίσ ουςιαςτικι
αξιολόγθςθ υποψθφιοτιτων και ιδίωσ χωρίσ επιμεριςμό τθσ πολιτικισ ευκφνθσ (Ε. Κυριακάκθ, Σο
οριςμζνο τθσ κθτείασ των μελϊν ανεξάρτθτων αρχϊν και το πεπεραςμζνο τθσ αυτοδίκαιθσ
παράταςισ τθσ, ΕφθμΔΔ 2013.516επ.).
107
Θ ςυνταγματικι μθχανικι τθσ ςφμπραξθσ πλειοψθφίασ και μειοψθφίασ, χωρίσ όμωσ να υπάρχει
αςφαλιςτικι δικλείδα εξόδου από τον κανόνα αυτόν ςε περίπτωςθ αδυναμίασ επίτευξθσ τθσ
αναγκαίασ πλειοψθφίασ, οδιγθςε ςτισ δυςκολίεσ ςτελζχωςθσ των ανεξάρτθτων αρχϊν και ςτθν
υποβάκμιςθ του κφρουσ τουσ Ξενοφών Κοντιάδθσ, Κεςμικι αποτίμθςθ του ρόλου και τθσ
πρόςφατθσ λειτουργίασ του ΕΡ, ΔiΜΕΕ 2016.385-389 (386).
108
Ιωάννθσ Καράκωςτασ, Σο δίκαιο των ΜΜΕ (2012) ς. 37-40.
109
τε 930/1990, ΝοΒ 1991.340· τΕ 872/1992, ΔιΔικ 1992.306.
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επιφυλακτικόσ να αναγνωρίςει. Ωσ δικαιολογία τθσ επιφυλακτικότθτασ
του νομοκζτθ ίςχυε το επιχείρθμα που προβαλλόταν ζναντι όλων των
ανεξάρτθτων αρχϊν, δθλαδι ότι θ άςκθςθ εξουςίασ από όργανα που
δεν υπόκεινται ςε διοικθτικό ζλεγχο δεν ςυνάδει προσ τισ αρχζσ του
δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, αφοφ δεν βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ λαϊκισ
κυριαρχίασ110. Κφρια αποςτολι του ΕΡ κατά το άρκρ. 3§1 του
ιδρυτικοφ του νόμου ιταν ο άμεςοσ ζλεγχοσ του κράτουσ επί τθσ
ραδιοφωνίασ και τθσ τθλεόραςθσ και οι αρμοδιότθτζσ του
εξειδικεφονταν ςτισ λοιπζσ παραγράφουσ του ίδιου άρκρου, με
ιδιαίτερα ςθμαντικι αυτι τθσ γνωμοδότθςθσ για τθ χοριγθςθ με
υπουργικι απόφαςθ τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν αδειϊν. Θ αυτι
αρμοδιότθτα διατθρικθκε και με τουσ ν. 2328/1995 και 2644/1998,
κατά τουσ οποίουσ οι αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ, τροποποίθςθ,
ανανζωςθ και ανάκλθςθ άδειασ ςτουσ τομείσ ρ/φ και τθλεοπτικϊν
υπθρεςιϊν εκδίδονταν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ από τον Τπουργό Σφπου
και ΜΜΕ φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΡ. Ο μεταγενζςτεροσ ν.
2863/2000 διατιρθςε με το άρκρ. 4§1 ωσ κφρια αποςτολι του ΕΡ τθν
άςκθςθ του άμεςου κρατικοφ ελζγχου ςτον τομζα τθσ παροχισ ρ/φ και
τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν, προςδιορίηοντασ ότι ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται
με τθν ζκδοςθ εκτελεςτϊν ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων. Ζτςι όμωσ ο
ν. 2863/2000 δεν αναγνϊριςε κανονιςτικοφ χαρακτιρα αρμοδιότθτεσ
ςτο ΕΡ, αλλά τισ επιφφλαξε υπζρ του Τπουργείου Σφπου και ΜΜΕ,
ορίηοντασ με το άρκρ. 10§1 ότι αυτό διαμορφϊνει τθν κρατικι πολιτικι
και λαμβάνει τισ απαιτοφμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ
πρωτοβουλίεσ για τθ ρφκμιςθ του ευρφτερου τομζα των ΜΜΕ. Με τθν
ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ το ζτοσ 2001, οπότε κατοχυρϊκθκαν και
ςυνταγματικά θ λειτουργικι ανεξαρτθςία, αλλά και οι αρμοδιότθτεσ
του ΕΡ, αυτό δεν απζκτθςε μεν αυτόνομθ κανονιςτικι αρμοδιότθτα,
110

Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ, είτε γίνει δεκτό ότι «κωρακίηουν τθν υπόςταςθ, τον πολιτικό ρόλο και τθν
ιςτορικι προοπτικι του εκνικοφ κράτουσ» *ζτςι Γ. ωτθρζλθσ, φνταγμα και δθμοκρατία ςτθν εποχι
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ (2000) ς. 131επ+ είτε κεωρθκεί ότι «αποτελοφν το κεςμικό κατάντθμα τθσ
δθμοκρατίασ» *ζτςι Ε Βενιηζλοσ, υνολικι αποτίμθςθ του ανακεωρθτικοφ εγχειριματοσ ςτον τόμο
Σο νζο φνταγμα ς. 479επ.+, ςυνιςτοφν κεςμικό μόρφωμα που απθχεί δυςπιςτία ωσ προσ τθν
αμερολθψία, τθ διαφάνεια και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ παραδοςιακισ εκτελεςτικισ εξουςίασ
κατά τθ ρφκμιςθ κρίςιμων πεδίων τθσ κρατικισ δράςθσ, αλλοιϊνοντασ οριςμζνα χαρακτθριςτικά του
εκλογικευμζνου κοινοβουλευτιςμοφ (Ξ. Κοντιάδθσ, Δθμοκρατία, κοινωνικό κράτοσ και φνταγμα
(2006) ς. 73π.· ο ίδιοσ, Κεςμικι αποτίμθςθ του ρόλου και τθσ πρόςφατθσ λειτουργίασ του ΕΡ,
ΔiΜΕΕ 2016.385-389 (386)].
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όμωσ ςτο πλαίςιο του άμεςου ελζγχου ςτθ ραδιοφωνία και ςτθν
τθλεόραςθ, που ανζκεςε ςτο Κράτοσ ο ςυνταγματικόσ νομοκζτθσ, το
ΕΡ ζγινε αποκλειςτικά αρμόδιο για τθν άςκθςθ του ελζγχου και τθν
επιβολι των διοικθτικϊν κυρϊςεων, δθλαδι για τθ διοικθτικι
εφαρμογι και εκτζλεςθ τθσ ιςχφουςασ ραδιοτθλεοπτικισ νομοκεςίασ,
κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ τιρθςισ τθσ μζςω τθσ επιβολισ
διοικθτικϊν κυρϊςεων. ε αντίκεςθ με τουσ ν. 1866/1999 και
2360/2000 που ορίηουν χωρίσ διάκριςθ ότι το ΕΡ αςκεί τον άμεςο
ζλεγχο του κράτουσ ςτον τομζα τθσ ραδιοφωνίασ και τθσ τθλεόραςθσ, θ
ανακεωρθμζνθ ςυνταγματικι διάταξθ του άρκρ. 15§2 φαίνεται να
αντιλαμβάνεται τον αςκοφμενο αποκλειςτικά από το ΕΡ ζλεγχο ςτον
τομζα αυτό ωσ μζροσ του όλου κρατικοφ ελζγχου ςτον ίδιο τομζα.
VII. Ο ν. 4339/2015: κοπόσ και βαςικζσ ρυκμίςεισ.
34. Ο κφριοσ ςκοπόσ του ν. 4339/2015 υπιρξε θ αντιμετϊπιςθ
του μείηονοσ ςυνταγματικοφ και δικαιοκρατικοφ ελλείμματοσ, που
ζγκειται ςτθ ςυνεχιηόμενθ για περιςςότερο από 20 χρόνια λειτουργία
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν χωρίσ άδεια, παρόλο που θ υπαγωγι τουσ ςε
κακεςτϊσ αδειϊν προβλζπεται ωσ νομοκετικι υποχρζωςθ ιδθ από το
ν. 1866/1999 και πάντωσ ςυνιςτά επιταγι από το άρκρ. 15§2 του
ιςχφοντοσ υντάγματοσ. Θ εφαρμογι, επομζνωσ, του εκτελεςτικοφ του
υντάγματοσ 1975 ν. 4339/2015 ςυνιςτά επιτακτικι και επείγουςα
ςυνταγματικι αναγκαιότθτα για τθν αποκατάςταςθ τθσ προ πολλοφ
διαταραχκείςασ ςυνταγματικισ νομιμότθτασ ςτο τθλεοπτικό πεδίο111.
35. Με τισ διατάξεισ του πρϊτου κεφαλαίου (άρκρ. 1-15) του ν.
4339/2015 ρυκμίηεται θ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ ςε παρόχουσ
τθλεοπτικοφ περιεχομζνου ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ.
Ειδικότερα ςτο νόμο αυτό ορίηεται θ ζννοια του ωσ άνω παρόχου,
προβλζπεται ότι οι πάροχοι αδειοδοτοφνται κατόπιν διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ μζςω δθμοπραςίασ που διενεργείται από το ΕΡ, το οποίο
εκδίδει και τθ ςχετικι προκιρυξθ και διακρίνονται οι άδειεσ ςε εκνικισ
111

Ακρίτασ Καϊδατηισ, υνταγματικότθτα του άρκρ. 2Α του ν. 4339/2015 για τθν αδειοδότθςθ
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (γνμδ.), ΔiΜΕΕ 2016.341-358 αρικ. Λ (2)· Γιάννθσ Δρόςοσ, Διεξαγωγι διεκνοφσ
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ αδειοδότθςθσ παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ
ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ (γνμδ), ΚΠΔΔ 2016.11επ (ΛΛΛ Β 16-18).
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και περιφερειακισ εμβζλειασ (άρκρ. 1). Κακορίηεται το πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ, που γίνεται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
Χάρτεσ υχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ τθλεοπτικοφ
ςιματοσ, παρζχεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθν τροποποίθςθ
των Χαρτϊν, για τον κακοριςμό των δθμοπρατοφμενων αδειϊν και τθσ
τιμισ εκκίνθςθσ ανά κατθγορία άδειασ με υπουργικζσ αποφάςεισ και
ορίηεται θ χρονικι διάρκεια των χορθγοφμενων αδειϊν ςε δζκα ζτθ
(άρκρ. 2). Κεςπίηονται, επίςθσ, οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των
υποψθφίων ςτθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ (άρκρ. 3 και 10), ορίηεται το
ελάχιςτο καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο πρζπει να ζχουν
οι υποψιφιοι (άρκρ. 4), κεςπίηεται θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ
των μετοχϊν των υποψθφίων (άρκρ. 5) και ρυκμίηονται κζματα που
αφοροφν τισ αςφμβατεσ ιδιότθτεσ και το «πόκεν ζςχεσ» των μετόχων,
των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των νόμιμων εκπροςϊπων
των υποψθφίων εταιρειϊν (άρκρ. 6). Ακόμθ ρυκμίηονται κζματα που
αφοροφν τον τεχνολογικό εξοπλιςμό και τθν κτθριακι υποδομι που
πρζπει να διακζτουν οι υποψιφιοι προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθν
όλθ διαγωνιςτικι διαδικαςία (άρκρ. 7), το ελάχιςτο περιεχόμενο του
εκπεμπόμενου προγράμματοσ (άρκρ. 8), κακϊσ και τον ελάχιςτο αρικμό
του απαςχολοφμενου προςωπικοφ και τισ ειδικότθτζσ του για κάκε
κατθγορία άδειασ (άρκρ. 9). Σζλοσ ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν τθ
διαδικαςία και τουσ όρουσ προκιρυξθσ των αδειϊν από το ΕΡ (άρκρ.
11 & 12), τθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ (άρκρ. 13), τουσ όρουσ των
χορθγοφμενων αδειϊν (άρκρ. 14) και τουσ λόγουσ ανάκλθςισ τουσ
(άρκρ. 15)112.
VIII. Θ προςκικθ άρκρ. 2Α ςτο ν.4339/2015: υνταγματικά κωλφματα.
α. Οι θεωρητικζσ απόψεισ,

36. Αναγκαία προχπόκεςθ για να τεκεί ςε εφαρμογι ο ν. 4339/
2015 είναι θ νόμιμθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία του ΕΡ, το οποίο εκτόσ
112

Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία, τθν οποία κζςπιςε ο ν. 4339/2015, διαφζρει από τισ διαδικαςίεσ που
προζβλεπαν οι προθγοφμενοι νόμοι κατά το ότι δεν προβλζπει ςτάδιο βακμολόγθςθσ κριτθρίων και
άρα δεν καταλείπει περικϊριο διακριτικισ ευχζρειασ ςτο όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
αλλά θ δθμοπραςία διεξάγεται με μοναδικό κριτιριο τθν υψθλότερθ τιμι προςφοράσ *Ακρίτασ
Καϊδατηισ, υνταγματικότθτα του άρκρ. 2Α του ν. 4339/2015 για τθν αδειοδότθςθ τθλεοπτικϊν
ςτακμϊν (γνμδ.), ΔiΜΕΕ 2016.341-358 αρικ. ΛV (1)].
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από όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ αδειοδότθςθσ, ςυμπράττει
και ςτισ πρϊτεσ πράξεισ εφαρμογισ του νόμου, όπωσ προβλζπονται ςτο
άρκρο 2. Αυτζσ είναι ο κακοριςμόσ του αρικμοφ των δθμοπρατοφμενων
αδειϊν και τθσ τιμισ εκκίνθςθσ ανά κατθγορία άδειασ, που γίνεται μεν
με υπουργικι απόφαςθ, φςτερα όμωσ από γνϊμθ του ΕΡ, ενϊ αυτό
είναι που προκθρφςςει και το διαγωνιςμό. Όμωσ το ΕΡ ιδθ πριν από
τθ κζςθ ςε ιςχφ του ν. 4339/2015 δεν είχε νόμιμθ ςυγκρότθςθ, αφοφ
είχε λιξει θ κθτεία των περιςςότερων μελϊν του ι ιταν αμφίβολθσ
ςυνταγματικότθτασ θ νομοκετικι παράταςθ τθσ κθτείασ τουσ, ενϊ
αμζςωσ μετά ζπαυςε να υφίςταται ωσ ςυγκροτθμζνο όργανο, κακόςον
δυνάμει του άρκρ. 55§10 του νόμου αυτοφ αποχϊρθςαν αυτοδικαίωσ
τα μζλθ του που είχε λιξει θ κθτεία τουσ, με αποτζλεςμα το ΕΡ να
απομείνει με ζνα μζλοσ113. Για να ξεκινιςει, επομζνωσ, θ αδειοδότθςθ
των τθλεοπτικϊν παρόχων κατά το ν. 4339/2015, ζπρεπε πρϊτα να
επιλεγοφν νζα μζλθ, προκειμζνου να ςυγκροτθκεί νόμιμα το ΕΡ. Θ
αρμοδιότθτα αυτι ανικει κατά το φνταγμα (άρκρ. 101 Α) ςτθ
διάςκεψθ των Προζδρων τθσ Βουλισ, θ οποία αποφαςίηει με ομοφωνία
ι πάντωσ με τθν αυξθμζνθ πλειοψθφία των τεςςάρων πζμπτων των
μελϊν τθσ. Ωςτόςο υπιρξε αδυναμία διαμόρφωςθσ τθσ απαιτοφμενθσ
πλειοψθφίασ ςε διαδοχικζσ ςυνεδριάςεισ των Προζδρων τθσ Βουλισ114
113

Με το άρκρ. 3§2 του ν. 3051/2002 θ κθτεία των μελϊν των ανεξάρτθτων αρχϊν ορίςτθκε αρχικά
τετραετισ με δυνατότθτα ανανζωςθσ για δεφτερθ το πολφ κθτεία, παρατεινόμενθ πάντωσ ςε κάκε
περίπτωςθ αυτοδικαίωσ μζχρι το διοριςμό νζων μελϊν. Θ δυςτοκία που ανζκυψε για τθν επιλογι
νζων μελϊν των ανεξάρτθτων αρχϊν λόγω τθσ αδυναμίασ επίτευξθσ τθσ αναγκαίασ κατά το άρκρ.
101 Α του υντάγματοσ πλειοψθφίασ (βλ. παραπάνω ςθμ. 105), οδιγθςε ςτθ λφςθ των νομοκετικϊν
παρατάςεων τθσ κθτείασ τουσ και ςχετικά διευκρινίςτθκε με το άρκρ. 57§1 του ν. 3979/2011 ότι θ
αυτοδίκαιθ παράταςθ τθσ τετραετοφσ κθτείασ των μελϊν των ανεξάρτθτων αρχϊν μπορεί να
καλφψει ιςόχρονο διάςτθμα μζχρι το διοριςμό των νζων μελϊν και είναι επιτρεπτι για όςο χρόνο
δεν ζχουν διοριςτεί τα νζα μζλθ. Ωςτόςο με τθν απόφαςθ ΟλτΕ 3515/2013, ΝοΒ 2014.145 = ΔiΜΕΕ
2013.579, θ ρφκμιςθ κρίκθκε αντιςυνταγματικι με τθ ςκζψθ ότι είναι μεν ανεκτι θ ςυνζχιςθ τθσ
λειτουργίασ των ανεξάρτθτων αρχϊν μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ των μελϊν τουσ και μζχρι τθν επιλογι
των νζων, μόνον όμωσ για εφλογο διάςτθμα και τζτοιο δεν ςυνιςτά θ αυτοδίκαιθ τετραετισ
παράταςθ τθσ κθτείασ τουσ. Θ αρχικι ζτςι ρφκμιςθ του άρκρ. 3§2 του ν. 3051/2002 τροποποιικθκε
με το άρκρ. 61§2 του ν. 4055/2012 και ορίςτθκε ότι τα μζλθ των ανεξάρτθτων αρχϊν διορίηονται για
εξαετι μθ ανανεϊςιμθ κθτεία, θ οποία παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι το διοριςμό νζων μελϊν, όχι
όμωσ πλζον των ζξι μθνϊν, ενϊ για ιςόχρονο διάςτθμα μπορεί επίςθσ να ςυνεχίςει να λειτουργεί θ
ανεξάρτθτθ αρχι, εάν κάποια από τα μζλθ τθσ εκλείψουν ι αποχωριςουν για οποιονδιποτε λόγο ι
απολζςουν τθν ιδιότθτα βάςει τθσ οποίασ ορίςτθκαν, εφόςον τα λοιπά μζλθ επαρκοφν για το
ςχθματιςμό απαρτίασ. Σζλοσ με τθν αμφίβολθσ ςυνταγματικότθτασ μεταβατικι διάταξθ του άρκρ.
110§12 του ν. 4055/2012 ορίςτθκε ότι όςα από τα υπθρετοφντα μζλθ ανεξάρτθτων αρχϊν δεν ζχουν
ςυμπλθρϊςει οκταετία από τθν αρχικι επιλογι τουσ, θ κθτεία τουσ παρατείνεται μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ τθσ οκταετίασ.
114
υνεδριάςεισ ςτισ 19.1.2016, 2.1.2016 και 9.2.2016.
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και ςυνακόλουκα αντικειμενικι αδυναμία εφαρμογισ του ν. 4339/
2015, γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν προςκικθ του άρκρου 2 Α ςτο ν.
4339/2015115, που περιζχει μεταβατικζσ και εξαιρετικζσ ρυκμίςεισ. Με
τισ ρυκμίςεισ αυτζσ του εμβόλιμου άρκρου 2Α δεν τροποποιικθκαν οι
πάγιεσ ρυκμίςεισ των άρκρ. 1-15 του ν. 4339/2015, αλλά προβλζφτθκε
παρζκκλιςθ από αυτζσ μόνο κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του νόμου και
μόνο για τθν προκιρυξθ αδειϊν εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ
τθλεοπτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου. Ειδικότερα με τθν
παρ. 1 του άρκρου 2Α, ο αρικμόσ των δθμοπρατοφμενων αδειϊν
ορίςτθκε ςε τζςςερισ116, με τθν παρ. 2 ορίςτθκε ότι κατά τθν πρϊτθ
εφαρμογι του νόμου θ διαδικαςία χοριγθςθσ των αδειϊν διενεργείται
από τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίοσ εκδίδει τθ ςχετικι προκιρυξθ,
χορθγεί τισ άδειεσ και προβαίνει ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που
προβλζπονται από τα άρκρ. 1-15 του νόμου, ζχοντασ επίςθσ τθν
εξουςιοδότθςθ να ρυκμίςει ειδικότερα κζματα τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ
και να μεταβιβάςει επιμζρουσ αρμοδιότθτζσ του ςτθ Γενικι Γραμματεία
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ117, ενϊ τζλοσ με τθν παρ. 3 του αυτοφ
άρκρου 2Α προβλζφτθκε ότι θ τιμι εκκίνθςθσ για τισ άδειεσ κακορίηεται
με κοινι υπουργικι απόφαςθ118.
37. φμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ επί τθσ τροπολογίασ
που οδιγθςε ςτθν προςκικθ του άρκρου 2Α ςτο ν. 4339/2015119, το
115

Θ προςκικθ ζγινε με το άρκρο τρίτο του ν. 4367/2016, ςτο οποίο ενςωματϊκθκε θ ςχετικι υπ’
αρικ. 186/1/10.2.2016 τροπολογία του Τπουργοφ Επικρατείασ. Κατά τθν αιτιολογικι ζκκεςθ επί τθσ
τροπολογίασ αυτισ «Θ ρφκμιςθ επιβάλλεται για τθν απρόςκοπτθ εφαρμογι του άρκρ. 15§2 του ,
ζτςι ϊςτε να αςκείται ο άμεςοσ ζλεγχοσ του Κράτουσ, που λαμβάνει και τθ μορφι του κακεςτϊτοσ
τθσ προθγοφμενθσ άδειασ, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ και εξυπθρζτθςθ των ςυνταγματικϊσ
κακοριςκζντων ςκοπϊν…, θ εξυπθρζτθςθ των οποίων κακιςτά αδιριτθ τθν ανάγκθ ρυκμιςτικισ
παρζμβαςθσ του νομοκζτθ για τθ διεξαγωγι αδειοδοτικισ διαδικαςίασ ςε ζναν πολιτικά και
κοινωνικά ευαίςκθτο χϊρο, όπωσ αυτόν τθσ ραδιοτθλεόραςθσ, ο οποίοσ παρζμενε ζωσ ςιμερα
προνομιακό πεδίο ιδιωτικισ αυκαιρεςίασ…, (οπότε) ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυγκρότθςθσ του ΕΡ,
θ εφαρμογι του άρκρ. 15§2 του  δεν πρζπει να παρακωλφεται οφτε να αναςτζλλεται, αλλά
αντικζτωσ επιβάλλεται θ διεξαγωγι τθσ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του
νόμου και θ ανάκεςθ αυτισ ςε άλλα κρατικά όργανα…».
116
Κατά τθν πάγια ρφκμιςθ του άρκρ. 2§4εδ(α) του ν. 4339/2015, ο αρικμόσ των αδειϊν
κακορίηεται ανά κατθγορία με απόφαςθ του αρμόδιου υπουργοφ, μετά από αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του ΕΡ και δθμόςια διαβοφλευςθ.
117
Κατά τισ πάγιεσ ρυκμίςεισ των άρκρ. 1§1 και 2§6 του ν. 4339/2015, θ διαδικαςία διενεργείται
από το ΕΡ, το οποίο εκδίδει και τθ ςχετικι προκιρυξθ.
118
Κατά τθν πάγια ρφκμιςθ του άρκρ. 2§4εδ(β) του ν. 4339/2015, θ τιμι εκκίνθςθσ ανά κατθγορία
αδειϊν κακορίηεται με κοινι υπουργικι απόφαςθ, μετά από γνϊμθ του ΕΡ.
119
Τπ’ αρικ. 186/1/10.2.2016 τροπολογία του Τπουργοφ Επικρατείασ· βλ. και ςθμ. 114.
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ανακεωρθμζνο άρκρο 15 του υντάγματοσ περιορίηει τον αποκλειςτικι
αρμοδιότθτα του ΕΡ μόνο ςτον ζλεγχο και ςτθν επιβολι κυρϊςεων για
παραβίαςθ τθσ ρ/τ νομοκεςίασ, κάνοντασ προφανϊσ διάκριςθ μεταξφ
του «άμεςου ελζγχου του Κράτουσ» και του «ελζγχου και τθσ επιβολισ
διοικθτικϊν κυρϊςεων» από το ΕΡ. Δθλαδι, κατά τθν αιτιολογικι
ζκκεςθ, ο ζλεγχοσ που επιφυλάςςει αποκλειςτικά ςτο ΕΡ το φνταγμα,
είναι τμιμα μόνο του άμεςου ελζγχου του Κράτουσ, το υπόλοιπο του
οποίου μπορεί να μθν αςκείται από το ΕΡ, αλλά από τον αρμόδιο
Τπουργό. Κατά τουσ υποςτθρικτζσ τθσ κζςθσ αυτισ, ο άμεςοσ ζλεγχοσ
του Κράτουσ περιλαμβάνει δυο διακριτά ςτάδια. Σο πρϊτο είναι θ
διαδικαςία αδειοδότθςθσ των ρ/τ παρόχων, θ οποία προθγείται τθσ
ζναρξθσ λειτουργίασ και εκπομπισ προγράμματοσ από αυτοφσ. Σο
δεφτερο ςτάδιο είναι ο ζλεγχοσ των παρόχων κατά τθν εκπομπι
προγράμματοσ, που ςυνοδεφεται και από τθν επιβολι κυρϊςεων. ε
αυτό το δεφτερο ςτάδιο αναφζρεται ο όροσ «ζλεγχοσ» ςτο εδάφιο β’
τθσ παρ. 2 του άρκρ. 15  και επομζνωσ ζχει ςτενότερθ ςθμαςία από
τον όρο «άμεςοσ ζλεγχοσ του Κράτουσ» ςτα εδάφια α’ και γ’ τθσ ίδιασ
παραγράφου, πράγμα που ςθμαίνει ότι ςτο ΕΡ δεν ανικει κατ’
αποκλειςτικότθτα το ςφνολο των αρμοδιοτιτων που ςυγκροτοφν τον
άμεςο ζλεγχο του Κράτουσ επί τθσ Ρ/Σ, αλλά ανικει αποκλειςτικά ς’
αυτό μόνον ο ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ραδιοτθλεοπτικισ νομοκεςίασ και θ
επιβολι κυρϊςεων ςε περίπτωςθ παράβαςισ τθσ. υμπεραςματικά,
κατά τουσ υποςτθρικτζσ τθσ παραπάνω κζςθσ: (1) Είναι ςυνταγματικά
ανεκτι θ ανάκεςθ προςωρινά ςε άλλο όργανο, αντί του ΕΡ, τθσ
αρμοδιότθτασ αδειοδότθςθσ των τθλεοπτικϊν παρόχων, κακόςον
δικαιολογείται από τθν επιτακτικι ανάγκθ να αποκαταςτακεί θ
κανονιςτικι ιςχφσ του άρκρ. 15§2 του υντάγματοσ, που ζχει κατ’
αποτζλεςμα αναςταλεί εξ αιτίασ τθσ επί μακρόν αδυναμίασ
ςυγκρότθςθσ του ΕΡ, δθλαδι ςυντρζχει επείγων λόγοσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ. (2) Δεν αντίκειται ςτο άρκρ. 15§2  ο κακοριςμόσ του
αρικμοφ των δθμοπρατοφμενων κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν.
4339/2015 τθλεοπτικϊν αδειϊν παροχισ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ
γενικοφ περιεχομζνου ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ με νόμο και
χωρίσ τθ ςυμμετοχι του ΕΡ οφτε ο κακοριςμόσ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ των
δθμοπρατοφμενων αδειϊν με κοινι υπουργικι απόφαςθ και χωρίσ
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επίςθσ τθ ςυμμετοχι του ΕΡ, αρκεί ο ςυνολικόσ αρικμόσ των αδειϊν
να μθν είναι τόςο μικρόσ, ϊςτε να δυςχεραίνεται υπζρμετρα θ άςκθςθ
τθσ τθλεοπτικισ δραςτθριότθτασ και να περιορίηονται αδικαιολόγθτα θ
ελευκερία τθσ ζκφραςθσ και θ αρχι τθσ πολυφωνίασ, θ δε τιμι
εκκίνθςθσ πρζπει να αντιςτοιχεί όχι μόνο ςτθν οικονομικι, αλλά και
ςτθν προςτικζμενθ κοινωνικι και πολιτιςτικι αξία του δθμόςιου πόρου
των διατικζμενων ςυχνοτιτων120 και άρα δεν επιτρζπεται να κακοριςτεί
ςε φψοσ ευτελζσ ι δυςανάλογα χαμθλό121.
38. Κατά τθν αντίκετθ άποψθ, που μάλλον είναι θ κρατοφςα, ο
ζλεγχοσ που επιφυλάςςει ςτο ΕΡ το άρκρ. 15§2εδ(β) του υντάγματοσ,
δεν είναι ζλεγχοσ για τθν επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων, αλλά ζλεγχοσ
και επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων. Άμεςοσ ζλεγχοσ του Κράτουσ και
ζλεγχοσ από το ΕΡ και μάλιςτα κατ’ αποκλειςτικότθτα, είναι ζνα και το
αυτό, δθλαδι δεν υπάρχουν περιςςότερεσ ζννοιεσ του άμεςου ελζγχου
του Κράτουσ, αλλά μόνο μια, εκείνθ που καλφπτει όλα τα κζματα που
μποροφν να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθ ρ/τ δραςτθριότθτα. ε αυτά
περιλαμβάνεται και θ χοριγθςθ των τθλεοπτικϊν αδειϊν, ςυνεπϊσ και
ο κακοριςμόσ του αρικμοφ τουσ, αφοφ το ηιτθμα αυτό ςυναρτάται
άμεςα με τθ διαςφάλιςθ του πλουραλιςμοφ τθσ πλθροφόρθςθσ, τθν
οποία, κατά το φνταγμα, εγγυάται το ΕΡ και όχι τα πολιτικά
κόμματα122. Ο αρικμόσ αυτόσ πρζπει να ανταποκρίνεται, κατά το
δυνατόν, ςτθν εξάντλθςθ των διακζςιμων τεχνικϊν πόρων, με γνϊμονα
τθν αρχι του πλουραλιςμοφ τθσ πλθροφόρθςθσ123. Θ παράκαμψθ,
120

Οι ραδιοςυχνότθτεσ αποτελοφν ςπάνιο πόρο, θ διαχείριςθ του οποίου ςυνιςτά κυριαρχικό
δικαίωμα του Κράτουσ και επομζνωσ δθμόςιο αγακό με ςθμαντικι οικονομικι αξία, που δικαιολογεί
τθν καταβολι ανταλλάγματοσ για τθ χριςθ των ραδιοςυχνοτιτων, ςτο πλαίςιο κεμιτοφ περιοριςμοφ
τθσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθσ οικονομικισ ελευκερίασ, εκδιλωςθ τθσ οποίασ αποτελεί και θ
δραςτθριότθτα των Ρ/Σ ςτακμϊν (τΕ 2594/2015 και 2597/2015 , ΣΝΠ ΝΟΜΟ· βλ. και άρκρ. 1§10
τθσ Οδθγίασ 2009/140/ΕΚ).
121
Ακρίτασ Καϊδατηισ, υνταγματικότθτα του άρκρ. 2Α του ν. 4339/2015 για τθν αδειοδότθςθ
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (γνμδ), ΔiΜΕΕ 2016.341-358· Γιάννθσ Δρόςοσ, Διεξαγωγι διεκνοφσ ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ αδειοδότθςθσ παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ
ελεφκερθσ λιψθσ (γνμδ), ΚΠΔΔ 2016.11επ (ΛΛΛ Β 1-13, 19-20).
122
Κατά τθν ΟλτΕ 1901/2014, ΔiΜΕΕ 2014.260 = Αρμ 2014.12012, θ χοριγθςθ των ρ/τ αδειϊν, θ
μζριμνα για τθν εξυπθρζτθςθ κατά τθ λειτουργία των ρ/τ ςτακμϊν των ςκοπϊν δθμοςίου
ςυμφζροντοσ που αναφζρονται ςτο άρκρ.15§2  και θ επιβολι κυρϊςεων περιλαμβάνονται ςτον
άμεςο ζλεγχο του Κράτουσ επί τθσ Ρ/Σ και ζχουν ανατεκεί ςτο ΕΡ.
123
Ξενοφών Κοντιάδθσ, Κεςμικι αποτίμθςθ του ρόλου και τθσ πρόςφατθσ λειτουργίασ του ΕΡ,
ΔiΜΕ 2016.385-389 (388)· Χαρ. Ανκόπουλοσ, φνταγμα, Σθλεόραςθ και Πλουραλιςμόσ, ςτθν
Επικεϊρθςθ Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (ΔτΑ) 2017 (71).119-121.

-45-

λοιπόν, με το άρκρ. 2 Α του ν. 4339/2015, τθσ αποκλειςτικισ κατά το
φνταγμα αρμοδιότθτασ του ΕΡ για τθ χοριγθςθ των τθλεοπτικϊν
αδειϊν και μάλιςτα με ζωλα επιχειριματα ωσ προσ το εφροσ του
ψθφιακοφ φάςματοσ, φαλκιδεφει το ςαφζσ νόθμα των ςυνταγματικϊν
διατάξεων, περιορίηοντασ το ΕΡ ςε ζναν εποπτικό και μόνον ρόλο
αναφορικά με τθν επιβολι κυρϊςεων124.
β. Η απόφαςη 95/2017 τησ ΟλΣτΕ

39. Θ Ολομζλεια του τΕ που εξζδωςε τθν απόφαςθ 95/2017,
είχε να κρίνει αίτθςθ, με τθν οποία ηθτικθκε θ ακφρωςθ τθσ 4297/
1.3.2016 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ που αφοροφςε τθ
μεταβίβαςθ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ
επιμζρουσ αρμοδιοτιτων τθσ διαδικαςίασ για τθν χοριγθςθ αδειϊν ςε
παρόχουσ περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ εκπομπισ
ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ
γενικοφ περιεχομζνου και τθ ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. υμπροςβαλλόμενθ εκτιμικθκε ότι είναι
και θ 10214/20.5.2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ
και Επικοινωνίασ, με τθν οποία, ςε ςυνζχεια τθσ πρϊτθσ απόφαςθσ,
ςυγκροτικθκε Πενταμελισ Ειδικι Επιτροπι για τθ διενζργεια του
παραπάνω διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ, που εκδόκθκε κατά πλειοψθφία,
ακφρωςε ωσ αντιςυνταγματικζσ και τισ δυο αποφάςεισ. Προσ το ςκοπό
αυτό θ απόφαςθ, υιοκετϊντασ κατά βάςθ ζνα τελολογικό κριτιριο,
προςδιόριςε το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του ΕΡ κατά το άρκρ. 15§2
του υντάγματοσ, λαμβάνοντασ κυρίωσ υπόψθ τθν ιςτορικι ratio τθσ
ςυνταγματικισ κατοχφρωςισ του ωσ ανεξάρτθτθσ αρχισ, αλλά και το
αντικείμενο τθσ ςυνταγματικισ του αποςτολισ. Κατά τθν άποψθ τθσ
πλειοψθφίασ, πάντοτε, των μελϊν τθσ, θ Ολομζλεια του τΕ, ζκρινε ότι
«ςκοπόσ τθσ ςυνταγματικισ κατοχυρϊςεωσ του ΕΣΡ ωσ ανεξάρτθτθσ
αρχισ ιταν εν όψει τθσ ιδιαίτερθσ δφναμθσ επιρροισ που διακζτουν οι
ραδιοτθλεοπτικοί ςτακμοί ςτθ διαμόρφωςθ τθσ γνϊμθσ των πολιτϊν ωσ
προσ τα πολιτικά και κοινωνικά ηθτιματα και τθσ αναγκαίασ για τθν
πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ποιοτικισ ςτάκμθσ των ρ/τ
124

Ιωάννθσ Καράκωςτασ, Ακριβό μου ΕΡ ι θ απαξίωςθ ενόσ ςυνταγματικοφ κεκτθμζνου, ΔiΜΕΕ
2016.65-66.
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προγραμμάτων, θ διαςφάλιςθ αφενόσ μεν του κρατικοφ ελζγχου ςτθ
λειτουργία των ρ/τ μζςων και αφετζρου τθσ πολυφωνίασ και τθσ
αντικειμενικισ και με ίςουσ όρουσ μεταδόςεωσ πλθροφοριϊν, ειδιςεων
και προϊόντων λόγου και τζχνθσ, ϊςτε να αποτρζπονται κυβερνθτικζσ
και κομματικζσ επιρροζσ και να επιτυγχάνεται θ οργάνωςθ των ρ/τ
μζςων με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ, τθσ αμερολθψίασ και
τθσ πολυφωνίασ». υνακόλουκα θ ΟλτΕ ζκρινε ότι θ εφαρμογι του
κακεςτϊτοσ διοικθτικϊν αδειϊν κατά το άρκρ. 15§2εδ(γ) , κακϊσ και θ
διενζργεια τθσ ςχετικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εμπίπτουν ςτθν
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του ΕΡ, «διότι θ ανάγκθ οργανϊςεωσ των
ρ/τ μζςων κατά τρόπο που να εξαςφαλίηει τθν αντικειμενικότθτα, τθν
αμερολθψία και τθν πολυφωνία και να αποτρζπει κυβερνθτικζσ και
γενικότερα μονομερείσ επιρροζσ που μπορεί να επθρεάςουν τουσ όρουσ
του πολιτικοφ ανταγωνιςμοφ με τον ζλεγχο τθσ διαμορφϊςεωσ τθσ
κοινισ γνϊμθσ, ανακφπτει ιδθ ςτο ςτάδιο χορθγιςεωσ των αδειϊν,
κατά το οποίο κακορίηεται ποιοι ςτακμοί κα λειτουργιςουν ςτο
μζλλον». υνεπϊσ, κατζλθξε θ απόφαςθ τθσ ΟλτΕ, είναι χωρίσ άλλο
αντιςυνταγματικι θ διάταξθ του άρκρ. 3 του ν. 4367/2016 με τθν οποία
θ αρμοδιότθτα τθσ χοριγθςθσ των τθλεοπτικϊν αδειϊν και τθσ
διεξαγωγισ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ ανατζκθκαν
ςτον Τπουργό Επικρατείασ. Θ ΟλτΕ ςυμπλιρωςε τθν κρίςθ τθσ αυτι με
τθ ςκζψθ ότι θ παραπάνω αντιςυνταγματικότθτα δεν κεραπεφεται από
το γεγονόσ ότι κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ςυςτιματοσ τθλεοπτικισ
αδειοδότθςθσ κατά το ν. 4339/2015 δεν υπιρχε νόμιμα ςυγκροτθμζνο
ΕΡ για να διεξαγάγει τθ ςχετικι διαδικαςία, αφοφ θ παρατεινόμενθ,
πζρα από ζνα εφλογο χρόνο, αδυναμία ςυμφωνίασ των πολιτικϊν
δυνάμεων για τθ ςυγκρότθςθ του ΕΡ, αποτελεί μια «εκ πλαγίου
παραβίαςθ του Συντάγματοσ»125, θ οποία, όμωσ, δεν νομιμοποιεί μια
«ευκεία παραβίαςθ του Συντάγματοσ», δθλαδι τθν προςωρινι, ζςτω,
125

Θ ΟλτΕ, κάνοντασ λόγο για «εκ πλαγίου παραβίαςθ του υντάγματοσ», φαίνεται να κεωρεί ότι θ
ςυνεργαςία των πολιτικϊν δυνάμεων για τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ ςτο πλαίςιο του άρκρ. 101 Α §2
του υντάγματοσ, αποτελεί νομικό τουσ κακικον, ζςτω και χωρίσ κφρωςθ, όμωσ, υποςτθρίηεται, ότι
ακριβζςτερο είναι να κεωρθκεί θ αδυναμία επίτευξθσ ςυμφωνίασ ωσ παραβίαςθ ενόσ (μθ νομικοφ)
κακικοντοσ «ςυνταγματικισ ορκότθτασ», δθλαδι ωσ ςυμπεριφορά που αντιβαίνει μεν προσ το
πνεφμα τθσ ςυνταγματικισ λειτουργίασ, τθν οποία καλοφνται ςτθν περίπτωςθ αυτι να επιτελζςουν
τα πολιτικά κόμματα, δεν αποτελεί όμωσ παραβίαςθ του υντάγματοσ *Χαρ. Ανκόπουλοσ, φνταγμα,
Σθλεόραςθ και Πλουραλιςμόσ, ςτθν Επικεϊρθςθ Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (ΔτΑ) 2017 (71).119120].
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αφαίρεςθ τθσ ςχετικισ αρμοδιότθτασ από το ΕΡ και τθ μεταβίβαςι τθσ
ςε πολιτικό όργανο.
IX. υναλλακτικζσ υποχρεώςεισ και όρια λειτουργίασ τθσ Ρ/Σ.
α. Σεβαςμόσ τησ προςωπικότητασ και τησ ιδιωτικήσ ςφαίρασ.

40. Θ προςωπικότθτα αποτελεί πλζγμα αγακϊν που ςυνκζτουν
τθν υπόςταςθ του προςϊπου και είναι αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνα μαηί
του. Tα αγακά αυτά δεν αποτελοφν μεν αυτοτελι δικαιϊματα, αλλά επί
μζρουσ εκδθλϊςεισ – εκφάνςεισ (πλευρζσ) του ενιαίου δικαιϊματοσ επί
τθσ προςωπικότθτασ, όμωσ θ προςβολι τθσ προςωπικότθτασ ςε ςχζςθ
με οποιαδιποτε από τισ εκδθλϊςεισ αυτζσ ςυνιςτά προςβολι τθσ
ςυνολικισ ζννοιασ τθσ προςωπικότθτασ126. Σζτοια προςτατευόμενα
αγακά είναι, μεταξφ άλλων, θ ςωματικι και ψυχικι υγεία και
ακεραιότθτα, θ τιμι και θ υπόλθψθ κάκε ανκρϊπου, τα ςτοιχεία τθσ
ιδιωτικισ ηωισ του και τθσ ςφαίρασ του απορριτου, τα ςτοιχεία
εξατομίκευςισ του, όπωσ το όνομα, θ εικόνα, τα προςωπικά δεδομζνα,
θ εκνικότθτά του, αλλά και οι αναγνωριςμζνεσ από το φνταγμα
ελευκερίεσ του ανκρϊπου, όπωσ θ ελεφκερθ άςκθςθ κρθςκευτικισ,
πολιτικισ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ.
41. Προχποκζςεισ για τθν προςταςία τθσ προςωπικότθτασ κατά
τον Αςτικό Κϊδικα (άρκρ. 57 και 59) είναι: α) θ φπαρξθ προςβολισ τθσ
προςωπικότθτασ άλλου με πράξθ ι παράλειψθ που διαταράςςει μια ι
και περιςςότερεσ εκδθλϊςεισ τθσ ςωματικισ, ψυχικισ, πνευματικισ και
κοινωνικισ ατομικότθτάσ του κατά τθ ςτιγμι τθσ προςβολισ, β) θ
προςβολι να είναι παράνομθ που ςυμβαίνει όταν γίνεται χωρίσ
δικαίωμα ι με βάςθ δικαίωμα, το οποίο όμωσ είτε είναι μικρότερθσ
ςπουδαιότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ ζννομθσ τάξθσ είτε αςκείται
καταχρθςτικά κατά τθν ζννοια των άρκρ. 281 ΑΚ και 25§3  και γ)
πταίςμα του δράςτθ τθσ προςβολισ όταν πρόκειται ειδικότερα για
επιδίκαςθ χρθματικισ ικανοποίθςθσ λόγω θκικισ βλάβθσ εξ αιτίασ τθσ

126

Θ προςταςία τθσ προςωπικότθτασ ςυντελεί ςτθν προςταςία τθσ ίδιασ τθσ αξίασ του ανκρϊπου,
που τίκεται με το άρκρ. 2§1 του υντάγματοσ ωσ πρωταρχικι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ (ΑΠ
1735/2009)
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προςβολισ και ςε αιτιϊδθ μ’ αυτι ςυνάφεια127. Παράνομθ προςβολι
τθσ προςωπικότθτασ δθμιουργείται και από ποινικά κολάςιμθ πράξθ128,
όπωσ ςυμβαίνει όταν το άτομο προςβάλλεται ςτθν τιμι και ςτθν
υπόλθψι του με εξυβριςτικζσ εκδθλϊςεισ ι με ιςχυριςμοφσ
δυςφθμιςτικοφσ ι πολφ περιςςότερο ςυκοφαντικοφσ κατά τθν ζννοια
των άρκρ. 361-363 ΠΚ, που μπορεί να περιζχονται και ςε δθμοςίευμα
εφθμερίδασ, αφοφ θ κατοχυρωμζνθ με το άρκρ. 14§§1 και 2 του
υντάγματοσ ελευκεροτυπία υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ του νόμου,
με τουσ οποίουσ επιδιϊκεται όχι θ παρεμπόδιςθ τθσ ελευκεροτυπίασ,
αλλά θ προςταςία των ατόμων από τθν καταχρθςτικι άςκθςι τθσ
(άρκρ. 25§§3 ). Σο άδικο όμωσ τθσ πράξθσ αίρεται αν ςυντρζχει κάποια
από τισ προβλεπόμενεσ ςτο άρκρ. 367§1 ΠΚ περιπτϊςεισ129. Σζτοια είναι
και θ περίπτωςθ τθσ προςβολισ που γίνεται ςτο πλαίςιο κριτικισ για
επιςτθμονικζσ, καλλιτεχνικζσ ι επαγγελματικζσ εργαςίεσ ι για τθ
διαφφλαξθ δικαιϊματοσ ι από άλλο δικαιολογθμζνο ενδιαφζρον.
Δικαιολογθμζνο ενδιαφζρον, που πθγάηει από τθ ςυνταγματικά
κατοχυρωμζνθ, αλλά και από το άρκρ. 10 τθσ ΕΔΑ προςτατευόμενθ
ελευκερία και κοινωνικι αποςτολι του τφπου (ζντυπου ι και
θλεκτρονικοφ), ζχουν και τα πρόςωπα που ςυνδζονται με τθν όλθ
λειτουργία του, όπωσ προπάντων είναι οι δθμοςιογράφοι, αλλά και
γενικότερα όςοι κάνουν χριςθ του τφπου για τθ δθμοςίευςθ ειδιςεων
και ςχολίων ςχετικϊν με τισ πράξεισ και τθ ςυμπεριφορά φυςικϊν ι
αναλόγωσ νομικϊν προςϊπων ι ομάδων προςϊπων που παρουςιάηουν
ενδιαφζρον για το κοινωνικό ςφνολο. Ζτςι είναι επιτρεπτά προσ
ενθμζρωςθ του κοινοφ δθμοςιεφματα και τθλεοπτικζσ ι ραδιοφωνικζσ

127

ΟλΑΠ 2/2008· ΑΠ 1599/2000, ΕλλΔνθ 2001.1345· 333/2010, ΔiΜΕΕ 2010.367· 356/2010, ΣΝΠ
ΝΟΜΟ· 1007/2010, ΣΝΠ ΝΠΜΟ.
128
Οι αποφάςεισ των ποινικϊν δικαςτθρίων ναι μεν δεν αποτελοφν δεδικαςμζνο για αςτικισ ι
διοικθτικισ φφςθσ κζματα που κρίνονται από τα πολιτικά ι τα διοικθτικά δικαςτιρια, όμωσ με τισ
αποφάςεισ των δικαςτθρίων αυτϊν δεν πρζπει να δθμιουργοφνται αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν ποινικι
ιδθ απαλλαγι προςϊπου, διότι ζτςι παραβιάηεται το τεκμιριο τθσ ακωότθτάσ του, που
κατοχυρϊνεται με τα άρκρ. 6§2 τθσ ΕΔΑ και 14§3 του Διεκνοφσ υμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα [ΕΔΔΑ 27.9.2007, ταυρόπουλοσ κατά Ελλάδοσ (35522/2004), ΝοΒ 2008.457·
ΕΔΔΑ 25.9.2008, Παραπονιάρθσ κατά Ελλάδοσ (42132/2006), ΝοΒ 2009.173· ΑΠ 1652/2013·
ΠολΠρΑκ 2774/2014, ΔiΜΕΕ 2015.56+.
129
ΑΠ 1030/2009· 333/2010, ΔiΜΕΕ 2010.367· 179/2011, ΕφΑΔ 2012.125· 271/2012, ΝοΒ 2012.864 =
ΔiΜΕΕ 2012.504.
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εκπομπζσ για τα πρόςωπα αυτά, ακόμθ και αν περιζχουν οξεία κριτικι
και δυςμενείσ ςε βάροσ τουσ χαρακτθριςμοφσ130.
42. Σο άρκρο μόνο παράγραφοσ 1 του ν. 1178/1981, όπωσ
τροποποιικθκε με το ν. 2243/1994, ιδρφει αντικειμενικι ευκφνθ του
ιδιοκτιτθ εντφπου, δθλαδι ανεξάρτθτα από πταίςμα του131. Οι
διατάξεισ του ν. 1178/1981, ςτον οποίο παραπζμπει και το άρκρ. 4§10
του ν. 2328/1995 προκειμζνου για προςβολζσ τθσ προςωπικότθτασ
κατά τθ διάρκεια Ρ/Σ εκπομπϊν, εφαρμόηονται αναλόγωσ και για
προςβολζσ τθσ προςωπικότθτασ, που ςυντελοφνται ςτο διαδικτυακό
τόπο (internet) με καταχωριςεισ ςε θλεκτρονικι ιςτοςελίδα
εφθμερίδασ και γενικότερα εντφπου, αφοφ για τισ προςβολζσ αυτζσ δεν
υπάρχει ιδιαίτερο κεςμικό πλαίςιο, θ δε πλθροφόρθςθ μζςω του
διαδικτφου είναι θ εξζλιξθ τθσ θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθ μζςω του
ραδιοφϊνου και τθσ τθλεόραςθσ132.
β. Το καθήκον αλήθειασ και ο ςεβαςμόσ των διαφορετικϊν απόψεων.

43. Οι πλθροφορίεσ και οι ειδιςεισ που μεταδίδονται από τα
ΜΜΕ και ειδικότερα από το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ πρζπει να
ανταποκρίνονται ςτθν αλικεια, θ οποία αποτελεί κεμελιϊδεσ μζλθμα,
αλλά και κακικον τουσ. Επιβάλλεται, ζτςι, να προβαίνουν ςε ζλεγχο τθσ
αλικειασ πριν από οποιαδιποτε ςχετικι μετάδοςθ και αςφαλϊσ να
απζχουν από διαςτρεβλϊςεισ και παραποιιςεισ. Αυτό δεν αποκλείει
βζβαια να μεταδοκοφν, παρόλο τον ζλεγχο, ανακριβείσ τελικά ειδιςεισ
και πλθροφορίεσ. Όμωσ, θ περίπτωςθ αυτι δεν αναιρεί το πνεφμα
φιλαλικειασ που οφείλει να κυριαρχεί κατά τθ μετάδοςθ ειδιςεων και
πλθροφοριϊν και δεν ςυνιςτά οπωςδιποτε παράβαςθ του κακικοντοσ
αλικειασ, εφόςον καταβλικθκε κάκε δυνατι, κατά τθν καλι πίςτθ,
προςπάκεια για τθ διακρίβωςθ τθσ αλικειασ και επιδείχκθκε ςχετικά θ
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ΑΠ 1662/2005, ΣΝΠ ΝΟΜΟ· 1904/2008, ΕλλΔνθ 2010.781.
φμφωνα με το άρκρο αυτό ο ιδιοκτιτθσ κάκε εντφπου υποχρεοφται ςε πλιρθ αποηθμίωςθ για
τθν παράνομθ περιουςιακι ηθμία, κακϊσ και ςε χρθματικι ικανοποίθςθ για τθν θκικι βλάβθ, που
προξενικθκαν υπαίτια με δθμοςίευμα, το οποίο κίγει τθν τιμι ι τθν υπόλθψθ κάκε ατόμου, ζςτω
και αν θ κατά το άρκρ. 914 ΑΚ υπαιτιότθτα, θ κατά το άρκρ. 919 ΑΚ πρόκεςθ και θ κατά το άρκρ.
920 ΑΚ γνϊςθ ι υπαίτια άγνοια ςυντρζχουν ςτο ςυντάκτθ του δθμοςιεφματοσ ι αν ο τελευταίοσ
είναι άγνωςτοσ, ςτον εκδότθ ι ςτο διευκυντι ςφνταξθσ του εντφπου.
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ΑΠ 1652/2013.
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απαιτοφμενθ από τισ περιςτάςεισ επιμζλεια. Τποκζςεισ πάντωσ και
φιμεσ δεν πρζπει να παρουςιάηονται ωσ γεγονότα133.
44. Θ αρχι του ςεβαςμοφ των απόψεων είναι ςυνυφαςμζνθ με
τθ γενικι δικαιϊκι αρχι «audiatur et altera pars», θ οποία βρίςκει το
ςυνταγματικό τθσ αντίκριςμα ςτθν αρχι τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ
(άρκρ. 20§2 ). Εκδιλωςθ τθσ αρχισ αποτελεί και θ αναγνϊριςθ από το
φνταγμα (άρκρ. 14§5 ) ςτον μεν ακροατι ι τθλεκεατι που κίγεται
από ανακριβζσ, υβριςτικό ι δυςφθμιςτικι δθμοςίευμα ι εκπομπι,
δικαιϊματοσ απάντθςθσ, ςτο δε ενεχόμενο μζςο ενθμζρωςθσ
υποχρζωςθσ επανόρκωςθσ, κατά τα οριηόμενα ειδικότερα ςτο νόμο134.
Ο ςεβαςμόσ των απόψεων επιβάλλει τθν καλόπιςτθ κριτικι απόψεων
και γνωμϊν που εκφράςτθκαν από τα ΜΜΕ και τθ μετάδοςθ
ανακοινϊςεων, με τισ οποίεσ παρζχεται ςτο κοινό μια άλλθ εκδοχι
κάποιου κζματοσ που αποτζλεςε αντικείμενο προθγοφμενθσ
ανακοίνωςθσ, ακόμθ και αν δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ
για τθν άςκθςθ δικαιϊματοσ επανόρκωςθσ135.
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