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ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα 

της παροχής Ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση 

εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα: α) χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί 

τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στους νόμους 2328/1995 και 

2644/1998 (άρθρα 1-12) και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση 

των νόμων αυτών, για την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, β) ελέγχει την 

τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που 

προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή 

και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, γ) διασφαλίζει την πολιτική 

και πολιτιστική πολυμέρεια και πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δ) ελέγχει την 

τήρηση των κανόνων του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 

δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών φορέων στον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και επικοινωνίας, ε) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 

προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει, και 12 και 15 

παρ. 3 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α'), στ) εξετάζει τις αιτήσεις επανόρθωσης της 

προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του αν που, που διαβιβάζονται σε αυτό από τις οικείες 

επιτροπές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 

100/2000 (ΦΕΚ 98 Α').  

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να 

απευθύνει, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή, αυτεπαγγέλτως ή σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις, υποδείξεις, ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, σχετικά με 

την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και να 

ζητά για την εφαρμογή αυτή τη συνεργασία και τη συνδρομή κάθε άλλης, ημεδαπής Υ ή 

αλλοδαπής, διοικητικής και δικαστικής αρχής. «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει προς τους 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις σχετικά με την 

 1



αντικειμενική και με ίσους όρους εμφάνιση των συνδυασμών στους ραδιοτηλεοπτικούς 

σταθμούς κατά την περίοδο των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών. Η μη εφαρμογή των 

εν λόγω οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθμούς επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο ε' της παρ. 1 του 

άρθρου αυτού.  

3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του άρθρου αυτού το Ε.Σ.Ρ., εφόσον κρίνει ότι ανακύπτει η 

ανάγκη εξέτασης ζητημάτων που ενδιαφέρουν συγκεκριμένες ή και ευρύτερες κοινωνικές ή 

επαγγελματικές ομάδες, ζητά τη διατύπωση σχετικής γνώμης, από εκπροσώπους ή 

συλλογικούς φορείς των ομάδων αυτών.  

4. Το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων για το 

προηγούμενο έτος, η οποία συζητείται και εγκρίνεται σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της 

αρχής και υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης. 5. Το Ε.Σ.Ρ., εκτός των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, ασκεί κάθε άλλη 

γνωμοδοτική ή αποφασιστική αρμοδιότητα που προβλέπεται σε ειδική διάταξη της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας. "6. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο για 

την έκδοση : α) των προκηρύξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 2 εδαφ. α και 7 παρ. 

2 εδαφ. α του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), β) της προκήρυξης η οποία εκδίδεται σε εκτέλεση 

της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α')."  
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