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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. Πρωτ. 1071/28.2.2018 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

11/2018 

 

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 13.2.2018 και 

ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε 

από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη,  αντιπρόεδρο και 

τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, 

Γεώργιο Πλειό, Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος 

Νικόλαος Κιάος ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η 

Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.  

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εφαρμογή ή μη του άρθρου 14Α του Ν. 

4339/2015, προστεθέντος με το άρθρο 28 παρ.10 του Ν. 4496/2017. Για το θέμα 

σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 80/20.2.2018 και ορίσθηκε εισηγητής ο ειδικός 

επιστήμονας – νομικός Αλέξανδρος Οικονόμου (δεν κατέθεσε έγγραφη εισήγηση). 

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον 

σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν οι: Μαρία Μπάρλα, Γιώργος Δελλής και 

Κωνσταντίνα Σακελλαρίου, δικηγόροι Αθηνών. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο οι 

εκπρόσωποι της εγκαλουμένης απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του 

φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη 

συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση 

εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 16η.2.2018 και ώρα 14.00 και η συζήτηση 

κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό 

πρωτοκόλλου 894/16.2.2018 υπόμνημα.  
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Την 20η.2.2018 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της 

υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω 

μέλη της. με απόντα τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο 

Πλειό, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία 

Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος 

ανέπτυξε το ζήτημα και αποχώρησε. Στη συνέχεια η Ολομέλεια: 

 

  

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 14Α του Ν. 4339/2015, προστεθέν με το άρθρο 28 

παρ.10 του Ν. 4496/2017: «Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν παραδεκτώς σε 

προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά 

η ενεστώσα λειτουργία τους μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) 

μήνες κατ’ ανώτατο όριο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση 

της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που 

κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου».  

Εξάλλου, κατά το άρθρο 6 παρ. 3 (β) του Ν.4279/2014: «Από την δημοσίευση του 

παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του Ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί 

σταθμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4208/2013, δύνανται να 

μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του 

πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει 

από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης 

δήλωσης. Το ΕΣΡ καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του..» Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει σαφώς 

ότι δεν εμπίπτουν στην ρύθμιση της πρώτης όσοι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί 

(εθνικής εμβέλειας) μετέβαλαν εγκαίρως τον χαρακτήρα του προγράμματός των  

υποβάλλοντας σχετική δήλωση (και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) στο Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 
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Στην προκειμένη περίπτωση η λειτουργούσα τον τηλεοπτικό σταθμό 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» εταιρία είχε υποβάλει στο ΕΣΡ την 30.6.2016 δήλωση, στην 

οποία ανέφερε ότι από την επόμενη ημέρα θα μετέβαλλε τον χαρακτήρα του 

προγράμματός του από ενημερωτικού σε «εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικό γενικής 

στόχευσης», έγινε δε δεκτή η δήλωση αυτή με το από 22.2.2017 πρακτικό του οικείου 

κλιμακίου του ΕΣΡ και ενημερώθηκε σχετικώς ο διαδικτυακός τόπος του 

Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναγνωρισθεί (με απόφαση της Ολομέλειας) 

ότι ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός, ως μη ενημερωτικός, δεν εμπίπτει στην ρύθμιση 

του άρθρου 14 Α του Ν.4339/2015. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

 

Αναγνωρίζει ότι ο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικός σταθμός «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» δεν 

έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν εμπίπτει στην ρύθμιση του άρθρου 14 Α του 

Ν.4339/2015 προστεθέντος με το άρθρο 28 παρ. 10 του 4496/2017. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Φεβρουαρίου 2018. Δημοσιεύτηκε κατά την 28η 

Φεβρουαρίου 2018. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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