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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Άρης  Σταθάκης.  Απόν  το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό

Το ΕΣΡ ασχολήθηκε κατά την 8.4.2012 με την εφαρμογή του Νόμου 3230/2004 τα με 
Α.Π.ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005,ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.7.2007,ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.3
0528/12.7.2007  έγγραφα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημοσίας  Διοίκησης  και 
Αποκέντρωσης  και  το  με  Α.Π.  ΔΙΠΑ/Φ.3.1/οικ.6860/8.3.2013  έγγραφο  του 
Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  περί 
«Εφαρμογής Στοχοθεσίας για το έτος 2013». Κατόπιν τούτου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
194/8.4.2013  απόφαση  της  Ολομελείας.  Ήδη  ο  Πρόεδρος  εισηγήθηκε  την 
τροποποίηση και συμπλήρωση της αποφάσεως. 

Η Ολομέλεια έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος 

2. Τις διατάξεις του Ν.2863/2000 «περί ΕΣΡ και άλλες Αρχές και όργανα του τομέα 
παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών»

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.3051/2002  «περί  των  συνταγματικώς  κατοχυρωμένων 
Ανεξαρτήτων Αρχών»

4. Τις διατάξεις του Ν.3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, 
μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»

5. Τα  με  Α.Π.  ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005,  ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.7.2007  και 
ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.30528/12.7.2007  έγγραφα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημοσίας 
Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  το  με  Α.Π.   ΔΙΠΑ/Φ.3.1/οικ.6860/8.3.2013 
έγγραφο  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης περί «Εφαρμογής Στοχοθεσίας για το έτος 2013».

6. Το  όραμα  του  ΕΣΡ,  όπως  διατυπώθηκε  μέσα  από  συλλογική  διεργασία  των 
στελεχών  του,  το  οποίο  είναι  η  διασφάλιση  της  αποτελεσματικής  ρύθμισης  και  
εποπτείας  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  Οπτικοακουστικών  Μέσων με  γνώμονα  το  
κοινό συμφέρον

Αιτιολογία

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΡ είναι η 
αποστολή του, η οποία προσδιορίζεται από τα άρθρα 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του 
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Συντάγματος.  Ειδικότερα  αποστολή  του  ΕΣΡ  είναι  η αντικειμενική  και  με  ίσους 
όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων λόγου και τέχνης 
από  τους  παρόχους  οπτικοακουστικών  υπηρεσιών.  Η  εξασφάλιση  της  ποιοτικής 
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας 
και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Ο σεβασμός της αξίας 
του ανθρώπου, η προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Η διαφάνεια στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, στην οικονομική κατάσταση και στα μέσα χρηματοδότησης 
των  ενημερωτικών  οπτικοακουστικών  μέσων.  Η  αποτροπή  συγκέντρωσης  του 
ελέγχου στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων. Η αδειοδότηση και η διασφάλιση 
του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

Το ΕΣΡ οφείλει  να διασφαλίζει  την υψηλότερη δυνατή ποιότητα  υπηρεσιών των 
Οπτικοακουστικών Μέσων για τους πολίτες μέσα από την ελευθερία της έκφρασης, 
της πολυφωνίας και του εκσυγχρονισμού της αγοράς των Μέσων.

Η ανταπόκριση της διοίκησης στην αποστολή της προϋποθέτει τον προγραμματισμό 
της δράσης της.

Δια ταύτα
η Ολομέλεια αποφάσισε

Στρατηγικός στόχος 2013-2016 του ΕΣΡ είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιακών 
διαδικασιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 
και τους εποπτευόμενους φορείς. 

Πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού στόχου είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν 
2863/2000 τέσσερα Τμήματά του, ήτοι το:

1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης 
2. Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών 
3. Τμήμα  Ποιότητας Προγραμμάτων 
4. Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας

Η Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης από κοινού 
με τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας Στοχοθεσίας ΕΣΡ θα προβούν σε ανάλυση του 
ανωτέρω στρατηγικού στόχου και θα προσδιορίσουν τους επιχειρησιακούς στόχους 
για το έτος 2013 που δύνανται να επικεντρώνονται στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

1. Την αναβάθμιση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στο σύνολο 
των Τμημάτων.

2. Την  διασφάλιση της ευχερούς χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από το φορέα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  8η Απριλίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 8η Απριλίου 2013. 

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 15η Απριλίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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