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Η θεµατική των ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων ορίζεται και συνάµα 
περιορίζεται από τη συνταγµατική 
υποχρέωση διασφάλισης της ποιο-
τικής στάθµης των εκποµπών. Η έν-
νοια αυτή, ως αόριστη, δεν επιδέχε-
ται γενική εννοιολογική προσέγγιση, 
αλλά απαιτεί αρνητικό κατά περίπτω-
ση προσδιορισµό µε αναφορά στις ειδικότερες διατάξεις της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και των κανόνων δεοντολο-
γίας. Ωστόσο, η επίκληση του ποιοτικού κριτηρίου συµβάλ-
λει στη βελτίωση του περιεχοµένου των εκποµπών. Για το 
σκοπό αυτό απαιτείται συνδυασµός διαφόρων παραγόντων. 
Αποτελεσµατική κρίνεται αφενός η παρέµβαση του εποπτικού 
φορέα, εφόσον όµως ασκείται µε φειδώ και προς αποτροπή 
ακραίων φαινοµένων. Σηµαντική αποδεικνύεται αφετέρου 
η ενεργοποίηση των κανόνων αυτοδέσµευσης, καθώς και 
η αλλαγή των κριτηρίων επιλογής των προγραµµάτων µε τη 
συνδροµή µηχανισµών εµπλοκής του κοινού. 

Εισαγωγή
1. Δηµοσιεύτηκε φέτος στον ηµερήσιο Τύπο έρευνα του 

Τµήµατος ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών που διεξή-
χθη σε δείγµα 500 νέων ηλικίας από 18 έως 25 ετών µε 
κεντρικό θέµα την άποψή τους για τη χρήση βωµολοχι-
ών στις τηλεοπτικές εκποµπές1. Κατά την πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων (86%) η χρήση βωµολοχιών στα τηλεοπτικά 
προγράµµατα παρουσιάζει αξιοσηµείωτη άνοδο στις µέρες 
µας µε αιχµή του δόρατος τα reality shows (36%). Ο λόγος 
για τους περισσότερους είναι η άνοδος της τηλεθέασης 
(34%), ενώ ένα µόλις µικρότερο ποσοστό (24%) απέδωσε 
τη χρήση τους στην έλλειψη καλλιέργειας. Οι περισσότεροι 
δήλωσαν ότι αδιαφορούν απέναντι στο φαινόµενο (37%), 
άλλοι ότι διασκεδάζουν (20%), σχεδόν αντίστοιχος αριθµός 
ατόµων απάντησαν ότι εξοργίζονται (19%), ενώ αρκετοί πα-
ραδέχτηκαν ότι αντιγράφουν τις εκφράσεις (16%). Απέµενε 
µία ερώτηση, που δεν έγινε, εάν αυτή η τηλεόραση τους 
αρέσει. Ίσως σε αυτό να απαντά η αντίδραση της πλειο-
ψηφίας: το µεγαλύτερο ποσοστό των τηλεθεατών (37%) 
αλλάζουν κανάλι.

2. H αναζήτηση της ποιότητας στις ραδιοτηλεοπτικές εκ-
ποµπές είτε σχετίζεται µε την εκφορά του λόγου, είτε µε τη 
γενικότερη διάρθρωση του προγράµµατος θεωρείται σήµερα 
ως µία µάλλον ουτοπική και αναχρονιστική απαίτηση έξω 
από τα δεδοµένα της αγοράς και το κλίµα της εποχής. Χωρίς 
να παραγνωρίζουµε τις δίκαιες αιτιάσεις υπέρ της αµεσότη-
τας του προφορικού λόγου και της ιδιαίτερης χρήσης αυτού 
από τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης2, είναι φανερό ότι το 

ραδιοτηλεοπτικό πρόγραµµα πάσχει 
πλέον από θλιβερή οµοιοµορφία, 
ο δε ανταγωνισµός των ιδιωτικών 
φορέων που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο δεν λειτουργεί προς την 
κατεύθυνση της ποιοτικής πλειοδο-
σίας, αλλά αντιθέτως δηµιουργεί την 

ανάγκη παραγωγής οικονοµικών προγραµµάτων ευρείας 
αποδοχής3. 

3. Καταρχήν, ο ενηµερωτικός ραδιοτηλεοπτικός λόγος 
δύσκολα ορίζεται ως λόγος, αφού συχνά αποτελεί είτε συνο-
θύλευµα αγοραίων εκφράσεων, που διά της αµεσότητας και 
της τολµηρότητας επιχειρεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
του κοινού, είτε άκρως δραµατοποιηµένη και για τούτο 
παραποιηµένη είδηση, είτε τέλος συνισταµένη παραλλήλως 
βοόντων σχολιαστών µίας οµογενοποιηµένης και ανάλα-
φρης επικαιρότητας4. Οµοίως, η ψυχαγωγία συρρικνούται 
σε προτάσεις καλόπιστης ή κακόπιστης κοινωνικής κριτι-
κής, σε εκποµπές τηλεοπτικής αναπαράστασης της πραγ-
µατικότητας, άλλοτε εξοργιστικής και άλλοτε αδιάφορης, σε 
«φιλανθρωπικό» πρόσχηµα άγρας κοινού και πελατών5 ή 
στη µετατροπή της ραδιοτηλεόρασης σε µέσο ανταλλαγής 
υψηλού κόστους µηνυµάτων µε σκοπό συνήθως την ανεύ-
ρεση ερωτικών συντρόφων. 

4. Η χρήση της δυνατότητας επιλογών του τηλεθεατή ή 
του ακροατή και η ενδεχόµενη αλλαγή συχνότητας αποτελεί 
πάντοτε µία διέξοδο. Το ίδιο και η στροφή σε παραδοσια-
κότερους τρόπους ενηµέρωσης ή ψυχαγωγίας. Το επιχεί-
ρηµα αυτό συνηγορεί υπέρ της συµµετοχής του κοινού στη 
διαµόρφωση της υφισταµένης πραγµατικότητας των µέσων 
ενηµέρωσης. Αθώο και πλήρως αµέτοχο κοινό προφανώς 
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1. Βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 7ης Μαΐου 2006.

2. Ειδικά για το ραδιόφωνο βλ. σε [www.iospress.gr/ios2005/ios2005 
1113.htm] τα σχόλια του «Ιού» της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία» κατά 
της 435/1.11.2005 απόφασης του ΕΣΡ για οριστική διακοπή λειτουργίας 
του ραδιοφωνικού σταθµού Best Radio µε το αιτιολογικό της υπερβολι-
κής χρήσης βωµολοχιών σε εκποµπή του. 

3. Για την «οικονοµία του καινούργιου» που οδηγεί στις φθηνές παραγωγές 
της Reality TV βλ. εκτενέστερα Π. Ζέρη, Ψηφιακά Δίκτυα, Γνώση και 
Δηµόσια Πολιτική, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σ. 292 επ.

4. Πολύ εύστοχα ο P. Bourdieu κάνει λόγο για ειδήσεις omnibus ή ειδήσεις 
ποικίλης ύλης που διά της ελαφρότητας των θεµάτων τους λειτουργούν 
ως αντιπερισπασµός της προσοχής του κοινού από το πραγµατικά ση-
µαντικό. Βλ. P. Bourdieu, Για την Τηλεόραση, εκδ. Πατάκης, 1998 (4η), 
σ. 27 επ. και σ. 75.

5. Σχετικά µε το νεόκοπο είδος της τηλεοπτικής φιλανθρωπίας, στο οποίο 
ενσωµατώνεται εντέχνως η διαφήµιση των συµµετεχόντων εταιρειών, βλ. 
το σχόλιο της Π. Διαµαντάκου στην εφηµερίδα «Τα Νέα» της 11.10.2006 
για την εκποµπή «Τρεις Ευχές» που µεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό 
σταθµό Alpha Channel.
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δεν υπάρχει6. Ωστόσο, δύο ενστάσεις εγείρονται κατά της 
άποψης αυτής. Πρώτον, οποιαδήποτε ενέργεια αποδοκιµα-
σίας προς ορισµένο τύπο προγράµµατος, παρά το ηθικό και 
οικονοµικό της εκτόπισµα, δεν βελτιώνει απαραιτήτως το 
προσφερόµενο προϊόν, εφόσον, ακόµη και αν το συγκεκρι-
µένο πρόγραµµα καταργηθεί για λόγους έλλειψης τηλεθέα-
σης, εµφανίζεται συνήθως άλλο παρεµφερές που ακολουθεί 
την αυτή φιλοσοφία εκποµπής µε διαφορετικό περίβληµα. 
Δεύτερον, παραµένει γεγονός ότι το κοινό δεν γεννιέται, 
αλλά διαπλάθεται και εποµένως η διασφάλιση της ελάχιστης 
απαιτούµενης ποιοτικής στάθµης των ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων, των οποίων η θεµατική και το περιεχόµε-
νο επηρεάζουν άµεσα και καταλυτικά τη διαµόρφωση της 
κοινής γνώµης7, είναι ζητούµενο που δεν αναπληρώνεται 
µε την αλλαγή συχνότητας ή µέσου ενηµέρωσης. Η προα-
ναφερθείσα έρευνα καταρρίπτει το επιχείρηµα περί δήθεν 
αποδοχής του προσφερόµενου ραδιοτηλεοπτικού προϊό-
ντος από την πλειοψηφία. Αντιθέτως, εκφράζεται δυσαρέ-
σκεια για την ποιότητα των εκποµπών και µάλιστα από το 
πλέον ανεκτικό και ευπροσάρµοστο τµήµα του κοινού, τους 
νέους. Εµφανίζεται εποµένως καίριο το διττό ερώτηµα: πώς 
ορίζεται η έννοια της ποιότητας στο ρευστό ραδιοτηλεοπτικό 
πεδίο και πώς επιδρά στη διαµόρφωση του ραδιοτηλεοπτι-
κού προϊόντος; Για να οριστεί, εάν είναι εφικτό, η έννοια της 
ποιότητας, είναι λογικώς προαπαιτούµενο να προσδιοριστεί 
το αντικείµενο στο οποίο αφορά, δηλαδή το περιεχόµενο 
του ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος (Α.-Η περιοριστική 
λειτουργία του ποιοτικού κριτηρίου). Στη συνέχεια ενδια-
φέρει να ερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο η εφαρµογή του 
κριτηρίου της ποιότητας από τον εφαρµοστή του δικαίου 
µπορεί να συντελέσει στην άσκηση αποτελεσµατικής ρυθµι-
στικής πολιτικής στο χώρο αυτό (Β.-Η δυναµική λειτουργία 
του ποιοτικού κριτηρίου).

Α. Η περιοριστική λειτουργία  
του ποιοτικού κριτηρίου

5. Η ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση, τουλάχιστον η ιδιω-
τική, εφόσον στην περίπτωση της δηµόσιας ραδιοτηλεό-
ρασης εφαρµόζονται άλλα κριτήρια8, λειτουργεί µε τους 
όρους της αγοράς ανταποκρινόµενη στην προσφορά και 
ζήτηση και επιζητώντας την κερδοφορία. Το ραδιοτηλεο-
πτικό πρόγραµµα «εκτός από πολιτιστικό αγαθό αποτελεί 
προϊόν προς πώληση»9 και διαµορφώνεται έτσι ώστε να 
προσελκύει το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του κοινού10. 
Για το λόγο αυτό ο νοµοθέτης παρέχει στους φορείς τη δυ-
νατότητα να διαµορφώνουν το πρόγραµµά τους ελεύθερα 
υπό την προϋπόθεση όµως της τήρησης των γενικών όρων 
και περιορισµών. 

α. Η ελευθερία διαµόρφωσης του προγράµµατος

6. Στην ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 5 παρ. 111 
του αναθεωρηµένου Συντάγµατος 1975/1986/2001 ανα-
γνωρίζεται και προστατεύεται η ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, έκφανση της οποίας αποτελεί η ελευθερία 
της έκφρασης12. Αυτή εµφανίζει µία ενεργητική πλευρά που 
ορίζεται ως ελευθερία του πληροφορείν13 και µία παθητική 
πλευρά που ορίζεται ως ελευθερία του πληροφορείσθαι14 
και κατοχυρώνεται πλέον ρητώς µε το νέο άρθρο 5Α παρ. 
115 του ισχύοντος Συντάγµατος. Το ατοµικό δικαίωµα ελευ-
θερίας της έκφρασης αντανακλάται και στο πεδίο διάδοσης 
των στοχασµών διά του Τύπου, έγγραφου και ηλεκτρονι-
κού, µέσω των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 116 και 
15 παρ. 117 του ισχύοντος Συντάγµατος ως θεσµική εγ-

6. Για τον βαθµό εµπλοκής του κοινού στη διαδικασία επιλογής των τηλε-
οπτικών προγραµµάτων βλ. Σ. Παπαθανασόπουλου, Η τηλεόραση και το 
κοινό της, Καστανιώτης, Αθήνα, 2000, σ. 37-38.

7. Για τον P. Bourdieu (ό.π., σ. 33) η τηλεόραση «που ισχυρίζεται ότι είναι 
εργαλείο καταγραφής», αποβαίνει µέσω της επιλογής και σκηνοθεσίας 
των ειδήσεων «εργαλείο δηµιουργίας πραγµατικοτήτων». 

8. Βλ. άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 1730/1987 σχετικά µε την ίδρυση και λει-
τουργία της «ΕΡΤ-ΑΕ».

9. Έτσι ο Ι. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, Α. Σάκκουλας, 2003, σ. 367. 
Οµοίως ο Χ. Ανθόπουλος, Η τηλεοπτική επιχείρηση µεταξύ πλουραλισµού 
και ανταγωνισµού, ΤοΣ 4/1995, σ. 833.

10. Ορθώς ο C.-J. Bertrand παρατηρεί ότι τα µέσα ενηµέρωσης στοχεύουν 
πρωτίστως στη δηµιουργία καταναλωτών («les médias visent non à 
former des citoyens (comme les écoles) ou des croyants (comme les 
Eglises) mais à fabriquer des consommateurs»). Βλ. C.-J. Bertrand, La 
déontologie des Médias, Paris, PUF, 1997, σ. 79-80.

11. «Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά 
του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή 
της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν 
παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη».

12. Βλ. Ν. Αλιβιζάτο, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση, Σύµµεικτα Φ. Βεγλερή, 
Α. Σάκκουλας, Αθήνα, 1988, σ. 60.

13. Αυτή ορίζεται ως ελευθερία της πληροφόρησης των άλλων ή του 
κοινού εν γένει. Έτσι σε Π. Δαγτόγλου, Ατοµικά Δικαιώµατα, τ. Α΄, Α. 
Σάκκουλας, Αθήνα, 2005 (2η έκδ.), σ. 525 επ. Ο ίδιος (ό.π., σ. 708) 
επισηµαίνει τους περιορισµούς της ελευθερίας του πληροφορείν στην 
περίπτωση της ραδιοτηλεόρασης. 

14. Κατά τον Π. Δαγτόγλου (ό.π., σ. 529 επ.) µε τον όρο νοείται η «ελευθερία 
αναζητήσεως, συλλογής και λήψεως πληροφοριών µε τον ενδεχόµενο, 
αλλά όχι αναγκαίο, σκοπό της περαιτέρω πληροφορήσεως». Συνεπώς 
δυνάµει της ελευθερίας του πληροφορείσθαι αξιώνει κανείς απρόσκο-
πτη πρόσβαση στις γενικά προσιτές πηγές πληροφοριών, όπως είναι ο 
τύπος, η ραδιοτηλεόραση, ο κινηµατογράφος, το θέατρο, οι διαλέξεις, 
οι εκθέσεις, οι προκηρύξεις, οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων και 
του Κοινοβουλίου κ.λπ. 

15. «Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. 
Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νό-
µο µόνον εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προ-
στασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων». Γίνεται δεκτό ότι 
µε τη διάταξη του άρθρου 5Α παρ. 1 εδ. α΄ κατοχυρώνεται το γενικό 
δικαίωµα του κοινού στην ενηµέρωση ή δικαίωµα στην πληροφόρηση. 
Έτσι σε Γ. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών µέσων (υπό το 
πρίσµα και της Συνταγµατικής αναθεώρησης του 2001), Α. Σάκκουλας, 
2003, σ. 213 επ. 

16. «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά 
και δια του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του 
Κράτους». Ο Π. Δαγτόγλου (ό.π., σ. 523) θεωρεί ότι «νοµική βάση των 
δύο πλευρών της ελευθερίας της πληροφορίας ήταν µέχρι την αναθεώ-
ρηση του 2001 το άρθρο 14 παρ. 1 Συντ.», η δε «αναδροµή στο άρθρο 
5 παρ. 1 δεν ήταν αναγκαία και γι΄ αυτό δεν ήταν θεµιτή». 

17. «Οι προστατευτικές για τον Tύπο διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 
δεν εφαρµόζονται στον κινηµατογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφω-
νία, την τηλεόραση και κάθε άλλο παρεµφερές µέσο µετάδοσης λόγου 
ή παράστασης».
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γύηση της «ελεύθερης και πλουραλιστικής διαµόρφωσης 
της κοινής γνώµης»18. Αντιστοίχως στο διεθνές πεδίο η 
ελευθερία έκφρασης κατοχυρώνεται µε το άρθρο 10 παρ. 
119 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (ΝΔ 53/1974) καθώς και µε το άρθρο 19 παρ. 
220 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά 
Δικαιώµατα (Ν 2462/1997). 

7. Από τις συνταγµατικές ρυθµίσεις συνάγεται η ελευ-
θερία των εντύπων, αλλά και των ηλεκτρονικών µέσων 
ενηµέρωσης αφενός να αναζητούν και να συγκεντρώνουν 
ορισµένη ύλη (ελευθερία πρόσβασης των δηµοσιογράφων 
στις πηγές πληροφόρησης) και αφετέρου να προβαίνουν 
στην αξιοποίηση και δηµοσιοποίηση της ύλης αυτής κατά 
το δοκούν21. Κατ΄ αποτέλεσµα ο κάθε ραδιοτηλεοπτικός 
φορέας δικαιούται να αποφασίζει ελεύθερα τι θα µεταδοθεί, 
πότε και µε ποιον τρόπο. 

8. Ωστόσο, στην περίπτωση των ηλεκτρονικών µέσων 
ενηµέρωσης η ελευθερία αυτή δεν είναι και δεν µπορεί 
να είναι απεριόριστη. Η φύση των µέσων αυτών ως ερ-
γαλείων δηµιουργίας πραγµατικότητας22, η συνακόλουθα 
άµεση επιρροή τους στα κοινωνικά δρώµενα εξαιτίας της 
ψευδαίσθησης της αµεσότητας της πληροφόρησης που 
δηµιουργούν23, η αντικατάσταση της ενσυνείδητης επιλο-
γής που συνοδεύει την αγορά συγκεκριµένου εντύπου µε 
την εύκολη και για τούτο εν πολλοίς ασυνείδητη, έκθεση 
στην πληροφόρηση της ραδιοτηλεόρασης, καθώς και η 
λειτουργία τους ως κατεξοχήν µοχλών διαµόρφωσης της 
κοινής γνώµης24 εις βάρος της φθίνουσας έντυπης δη-
µοσιογραφίας δηµιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την 
εγκαθίδρυση καθεστώτος κρατικού ελέγχου25. Στην ελληνι-
κή έννοµη τάξη το πλαίσιο δράσης των ραδιοτηλεοπτικών 
φορέων θέτει ο συνταγµατικός νοµοθέτης µε την αναφορά 
του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος 1975/1986/2001 
στο κριτήριο της ποιότητας ή ακριβέστερα, της «ποιοτικής 
στάθµης» των εκποµπών.

β.  Η ποιότητα ως όριο στην ελευθερία  
διαµόρφωσης του προγράµµατος

9. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ισχύοντος 
Συντάγµατος «… ο άµεσος έλεγχος του Κράτους, που λαµβά-
νει και τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, 
έχει ως σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση 
των πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και των προϊόντων του 
λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης 
των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 
ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και 
την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας»26. Με τη 
διάταξη αυτή αφενός οριοθετείται η δράση της ραδιοτηλεό-
ρασης, δηµόσιας ή ιδιωτικής, και αφετέρου περιγράφεται 
το φάσµα των εκποµπών που ο κάθε φορέας οφείλει να 
µεταδίδει σε ηµερήσια βάση27. Αυτό σηµαίνει καταρχήν 

ότι το µεταδιδόµενο ραδιοτηλεοπτικό πρόγραµµα πρέπει να 
διαθέτει ένα ελάχιστο περιεχόµενο28 ικανό να καλύψει τους 
τοµείς της ενηµέρωσης (αντικειµενική και ισότιµη µετάδοση 
πληροφοριών και ειδήσεων29) και της ψυχαγωγίας µε την 
έννοια της διασκέδασης, της εκπαίδευσης και της επιµόρ-

18. Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, Νοµική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2006 (3η), σ. 292.

19. «Παν πρόσωπο έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το 
δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν γνώµης ως και την 
ελευθερίαν λήψεως και µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ 
επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρο 
δεν κωλύει τα Κράτη από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιο-
φωνίας, κινηµατογράφου ή τηλεοράσεως εις κανονισµούς εκδόσεως 
αδειών λειτουργίας».

20. «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δι-
καίωµα αυτό περιλαµβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης 
και της µετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτή-
τως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε µορφή τέχνης 
ή µε κάθε άλλο µέσο της επιλογής του».

21. Βλ. Π. Δαγτόγλου, Ατοµικά Δικαιώµατα, ό.π., σ. 577, 581 και Κ. 
Χρυσόγονο, ό.π., σ. 306. Οµοίως κατά τη νοµολογία προϋπόθεση 
άσκησης του δικαιώµατος του Τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, να 
πληροφορεί το κοινό όπως κατοχυρώνεται µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 14 Σ και 10 ΕΣΔΑ αποτελεί η «ελεύθερη αναζήτηση και συλλογή 
πληροφοριών». Βλ. ΣτΕ 1386/2004, Nomos, ΣτΕ 3880/2002, ΝοΒ 
2003, σ. 1987.

22. «Οι πολιτικοί κίνδυνοι που είναι συνυφασµένοι µε τη συνήθη χρήση 
της τηλεόρασης απορρέουν από το γεγονός ότι η εικόνα έχει την ιδιαί-
τερη ικανότητα να παράγει αυτό που οι κριτικοί λογοτεχνίας αποκαλούν 
εντύπωση του πραγµατικού, να προβάλλει και να κάνει πιστευτό ό,τι 
προβάλλει». Βλ. P. Bourdieu, ό.π., σ. 32.

23. Έτσι σε Ν. Τσόµσκι, Τα ΜΜΕ ως όργανο κοινωνικού ελέγχου και 
επιβολής, εκδ. Ελεύθερος Τύπος, 1975, σ. 52-54.

24. O P. Bourdieu (ό.π., σ. 28) επισηµαίνει το ρόλο κυρίως της τηλεό-
ρασης στη µονοπωλιακή διαµόρφωση των εγκεφάλων σηµαντικού 
τµήµατος του πληθυσµού, για το οποίο εξάλλου αποτελεί το µοναδικό 
µέσο ενηµέρωσης. 

25. Για την εµφάνιση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην 
Ευρώπη και τη συνεπαγόµενη ανάγκη κρατικού ελέγχου επί της λει-
τουργίας της βλ. Ε. Δεληγιάννη, Ηθική των ΜΜΕ - Δηµοσιογραφική 
Δεοντολογία, εκδ. Ι. Σιδέρης, 2004, σ. 24 επ.

26. Κατά την προϊσχύουσα διατύπωση του άρθρου 15 παρ. 2 «η ραδιο-
φωνία και η τηλεόρασις τελούν υπό τον άµεσο έλεγχο του Κράτους, 
σκοπούν δε εις την αντικειµενικήν και επί ίσοις όροις µετάδοσιν 
πληροφοριών και ειδήσεων, ως και των προϊόντων του λόγου και 
της τέχνης, διασφαλιζοµένης πάντως της εκ της κοινωνικής αποστολής 
αυτών και της πολιτιστικής αναπτύξεως της Χώρας επιβαλλόµενης 
ποιοτικής στάθµης των εκποµπών». Επισηµαίνεται ότι ελλείπει η ανα-
φορά στις παραµέτρους του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου και της 
προστασίας της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

27. Σύµφωνα µε τον Π. Δαγτόγλου «το άρθρο 15 παρ. 2 (του Συντάγµατος) 
αφορά, εκτός από την οργάνωση, τα αντικείµενα και τη διαµόρ-
φωση των εκποµπών της ραδιοτηλεοράσεως». Βλ. σε Π. Δαγτόγλου, 
Ραδιοτηλεόραση και Σύνταγµα, Α. Σάκκουλας, Αθήνα - Κοµοτηνή, 
1989, σ. 42. 

28. Την άποψη περί ελαχίστου επιβαλλόµενου προγράµµατος υποστηρίζουν 
οι Ν. Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 61 και Π. Δαγτόγλου, ό.π., σ. 42. Βλ. επίσης την 
Εισηγητική Έκθεση του Ν 2328/1995 σχετικά µε το νοµικό καθεστώς 
της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας. 

29. Κατά την Γ. Κική «η ορθή ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 
2 του Συντάγµατος οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σκοπός της υπαγωγής 
της ραδιοτηλεόρασης σε κρατικό έλεγχο είναι ακριβώς η διασφάλιση 
της παροχής, µέσω αυτής, αντικειµενικής και ισότιµης πληροφόρη-
σης». Βλ. Γ. Κική, Η Καλωδιακή Τηλεόραση, Π. Σάκκουλας, Αθήνα, 
1993, σ. 267 επ.
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φωσης (αρχή του εσωτερικού πλουραλισµού30). Σηµαίνει 
επίσης ότι η διαµόρφωση του επιµέρους περιεχοµένου των 
εκποµπών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ραδιο-
τηλεοπτικού φορέα, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των 
απαριθµούµενων υποχρεώσεων31. Αυτές αναλύονται σε 
τρεις βασικούς άξονες που αφορούν πρώτον τη διασφάλιση 
ορισµένης ποιοτικής στάθµης, δεύτερον την τήρηση της 
θεµελιώδους για το πολίτευµά µας αρχής του σεβασµού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τρίτον την προστασία της 
παιδικής ηλικίας και νεότητας.

10. Η αναφορά του νοµοθέτη στην έννοια της «ποιοτι-
κής στάθµης» των εκποµπών µπορεί να αναγνωσθεί µε 
διάφορους τρόπους, ακόµη και να θεωρηθεί περιττή32. 
Κατά τη γνώµη µας επιτελεί σηµαντική και µάλιστα διπλή 
λειτουργία. Νοηµατοδοτεί αφενός την πρότερη αναφορά στο 
ελάχιστο επιβαλλόµενο περιεχόµενο των ραδιοτηλεοπτικών 
εκποµπών, εφόσον χωρίς την τήρηση της αρχής της ποιότη-
τας η εφαρµογή της αρχής του πλουραλισµού κινδυνεύει να 
παραµείνει γράµµα κενό που απλώς θα προσφέρει τυπική 
κάλυψη στην οµογενοποίηση και εµπορευµατοποίηση του 
ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος33. Διασφαλίζει αφετέρου την 
εφαρµογή των επιταγών της επόµενης αναφοράς, εφόσον 
µε την τήρηση της αρχής της ποιότητας στους τοµείς της 
ενηµερωτικής, ψυχαγωγικής και διαφηµιστικής λειτουργίας 
πραγµατώνονται ταυτοχρόνως οι υποχρεώσεις σεβασµού 
της αξίας του ανθρώπου και προστασίας της παιδικής ηλι-
κίας και νεότητας. 

11. Με τον όρο «ποιότητα» ορίζουµε στη χρήση της 
γλώσσας πρωτίστως το «σύνολο των χαρακτηριστικών 
πράγµατος, αρνητικών ή θετικών, που το διαφοροποιεί 
από τα όµοιά του» και δευτερευόντως «το σύνολο των θε-
τικών ιδιοτήτων» αυτού34. Υπό το πρίσµα αυτό η ποιό-
τητα απασχολεί την αισθητική και τη φιλοσοφία35. Στην 
θεωρία των µέσων ενηµέρωσης η έννοια της ποιότητας 
συνδέεται µε «την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε ορισµένους 
κανόνες, οι οποίοι συνάγονται από συστήµατα αξιών»36. 
Έτσι από τους ισχύοντες νοµικούς κανόνες και τις αρχές 
του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος διαµορφώνονται πέ-
ντε «κανονιστικές διαστάσεις της ποιότητας» που λειτουρ-
γούν ως κριτήρια προσδιορισµού. Αυτές σχετίζονται µε 
την ποικιλία του προγράµµατος, την κοινωνική σηµασία 
των πληροφοριών, τον επαγγελµατισµό, την αποδοχή του 
προγράµµατος από το κοινό και την τήρηση των νόµων37. 
Βάσει των αρχών αυτών ως ποιοτικό πρόγραµµα νοούνται 
«οι αυθεντικές, αισθητικά απαιτητικές, δηµιουργικές και 
καινοτόµες εκποµπές που προκαλούν τη γνωσιακή συµµε-
τοχή του τηλεθεατή»38. Για τη νοµική επιστήµη, αντιθέτως, 
δεν αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος η σχέση µέσου 
και κοινού, αλλά αυτή καθεαυτή η λειτουργία του µέσου. Η 
ποιότητα των εκποµπών, αν και ως έννοια δεν ορίζεται από 
το νόµο, εκλαµβάνεται ως παράµετρος της σύννοµης λει-
τουργίας της ραδιοτηλεόρασης και προσδιορίζεται σε σχέση 
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προγράµµατος. Στο 

κείµενο του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος το ποιοτι-
κό κριτήριο λειτουργεί ως αόριστη και αξιολογική νοµική 
έννοια39, το δυνητικό περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται 
περαιτέρω σε σχέση µε άλλες δύο αόριστες και αξιολογικές 
νοµικές έννοιες, την «κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνί-
ας και της τηλεόρασης» και την «πολιτιστική ανάπτυξη της 
χώρας». Η σύνδεση του ποιοτικού κριτηρίου µε τις παρα-
µέτρους αυτές έχει διττή σηµασία. Αποσαφηνίζει πρώτον 
το σκοπό της άσκησης άµεσου κρατικού ελέγχου επί της 
ποιοτικής στάθµης των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, 
ο οποίος συνίσταται κατ’ ουσία στην επίτευξη συµβιβασµού 
µεταξύ της υφιστάµενης πολιτιστικής στάθµης της χώρας σε 
δεδοµένο χρόνο και του ιδεατού ρόλου των µέσων ενηµέ-

30. Η έννοια του εξωτερικού πλουραλισµού ή πολυµέρειας συνδέεται µε τη 
λειτουργία πολλών ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην αυτή επικράτεια, 
ενώ εκείνη του εσωτερικού πλουραλισµού συνδέεται µε την πολυφω-
νία και την ποικιλοµορφία των προγραµµάτων που µεταδίδει ο κάθε 
φορέας. Τον όρο «πολυµέρεια» εισήγαγαν στην ελληνική θεωρία οι Γ. 
Κουµάντος (Ελευθερία και Ποιότητα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 
ΤοΣ 1975, σ. 159) και Ν. Αλιβιζάτος (ό.π., σ. 102). Στην έννοια του 
πλουραλισµού αναφέρονται µεταγενέστερα η Ε. Δεληγιάννη, ό.π., σ. 28 
επ. και η Π. Ζέρη, Θεσµοί εποπτείας στο ραδιοτηλεοπτικό σύστηµα, 
εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 1996, σ. 147 επ. 

31. Έτσι ο Π. Δαγτόγλου (Ραδιοτηλεόραση, ό.π., σ. 43) που αναφέρεται 
στον «τριπλό όρο της αντικειµενικότητας, της ίσης µεταχειρίσεως και 
της διασφαλίσεως της επιβαλλόµενης ποιοτικής στάθµης».

32. Ο Π. Δαγτόγλου (Ραδιοτηλεόραση, ό.π., σ. 232) αν και διατηρεί επι-
φυλάξεις για την εισαγωγή του ποιοτικού κριτηρίου στη διάταξη του 
άρθρου 15 παρ. 2, επισηµαίνει ότι η συνταγµατική επιταγή «δεν είναι 
χωρίς νοµικό περιεχόµενο αν θεωρηθή ότι διασφαλίζει ένα mini-
mum».

33. Η Ε. Δεληγιάννη (ό.π., σ. 27, 29) θεωρεί ότι η έννοια της αντικειµενικής 
και µε ίσους όρους µετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων εµπεριέχει 
την «αρχή του πλουραλισµού», η οποία «στη σύγχρονη µορφή της 
οφείλει να επιτάσσει τον σαφή διαχωρισµό µεταξύ ενηµερωτικών, 
ψυχαγωγικών και διαφηµιστικών εκποµπών» και έτσι «συνδέεται στενά 
µε την έννοια της ποιότητας». 

34. Βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, 
1998.

35. Στην αισθητική και τη φιλοσοφία δεν γίνεται λόγος ρητώς για ποιότητα, 
αλλά διατυπώνονται θεωρίες που αφορούν εκφάνσεις αυτής, όπως το 
ωραίο, την ηθική, την καλλιτεχνική δηµιουργία και τη σχέση της τέχνης 
µε την κοινωνία. Βλ. M. Beardsley, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, 
Αθήνα, Νεφέλη, 1989.  

36. Βλ. σε Π. Ζέρη, Η διασφάλιση της «ποιότητας» του ραδιοτηλεοπτικού 
προγράµµατος. Ρυθµιστικές δυνατότητες και προοπτικές, Ελληνική 
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, 22/2003, σ. 62. Ο C.-J. Bertrand 
(ό.π., σ. 24-25) διαχωρίζει τις έννοιες της ηθικής, της δεοντολογίας και 
του ποιοτικού ελέγχου στο χώρο των µέσων ενηµέρωσης σηµειώνοντας 
ότι η τελευταία εµπεριέχει τις δύο προηγούµενες.

37. Περαιτέρω ανάλυση των κριτηρίων αυτών σε Π. Ζέρη (Η διασφάλιση 
της «ποιότητας»), ό.π., σ. 62 επ.

38. Έτσι η Π. Ζέρη (Η διασφάλιση της «ποιότητας», ό.π., σ. 64) που επεξηγεί 
ότι «η αυθεντικότητα ως αισθητική προγραµµατική αξία έχει σχέση 
µε την αποδυνάµωση της διαρκούς αναπαραγωγής στερεοτύπων και 
κλισέ που έχουν εισβάλει σε όλες τις επαγγελµατικές εικόνες και τους 
ρόλους λόγω της διαφήµισης». 

39. Για τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των αόριστων και των αξιο-
λογικών νοµικών εννοιών βλ. αντί άλλων σε K. Engisch, Εισαγωγή 
στη νοµική σκέψη, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 
1981, σ. 133 επ. 
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ρωσης ως φορέων πολιτισµού40. Καθιστά δεύτερον εµφανή 
και δικαιολογηµένη την αδυναµία γενικού προσδιορισµού 
της έννοιας της ποιότητας, εφόσον της προσδίδει φύση 
µετρήσιµη, αλλά µεταβλητή. Κατ΄ αποτέλεσµα, δεν είναι 
δυνατό να ορίσει κανείς γενικώς και µε θετικό τρόπο «τι 
είναι» ποιότητα, παρά µόνο να αποφανθεί µε αρνητικό 
τρόπο «τι δεν είναι» ποιότητα σε ad hoc διατύπωση δικα-
νικού συλλογισµού. Ο εννοιολογικός προσδιορισµός του 
ποιοτικού κριτηρίου παραµένει ανοιχτή διαδικασία41 και 
ορθώς, καθώς διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα κοινωνικά 
πρότυπα ορισµένης εποχής και ανταποκρίνεται στα πολι-
τισµικά δεδοµένα ορισµένου τόπου. 

γ.  Τα κριτήρια εννοιολογικού προσδιορισµού 
της ποιότητας 

12. Το γεγονός αυτό, όµως, σε καµία περίπτωση δεν 
δηµιουργεί πρόσφορο πεδίο για εισαγωγή υποκειµενικών 
κριτηρίων δεδοµένου ότι η έννοµη τάξη παρέχει αντικει-
µενικά κριτήρια ερµηνείας42. Στο συνταγµατικό επίπεδο η 
σύνδεση του ποιοτικού κριτηρίου αφενός µε την αρχή του 
πλουραλισµού (ελάχιστο επιβαλλόµενο περιεχόµενο των 
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών) και αφετέρου µε το µέτρο της 
κοινωνικής αποστολής της ραδιοτηλεόρασης43 εισφέρει ένα 
πρώτο, γενικό πλαίσιο ερµηνείας. Τον προσδιορισµό της 
ποιοτικής στάθµης των εκποµπών µέσω των δύο αυτών 
κριτηρίων φαίνεται να προκρίνει κατά πάγια νοµολογία 
του και το Συµβούλιο της Επικρατείας, εφόσον σε πληθώρα 
αποφάσεών του αποφαίνεται ότι «µε τη δεύτερη παράγρα-
φο (του άρθρου 15 Σ) η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτι-
κών σταθµών, αποτελούσα αντικείµενο εντόνου κρατικού 
ενδιαφέροντος, ανάγεται σε θέµα γενικότερου δηµοσίου 
συµφέροντος, το οποίο συνθέτουν οι αναγραφόµενοι στη 
διάταξη αυτή στόχοι, όπως είναι η αντικειµενική και µε 
ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς 
και προϊόντων λόγου και τέχνης και η διασφάλιση της 
ποιοτικής στάθµης των εκποµπών προς την κατεύθυνση 
της κοινωνικής και πολιτιστικής αναπτύξεως της Χώρας»44. 
Περαιτέρω, ο κοινός νοµοθέτης εξειδικεύει την επιταγή της 
ποιοτικής στάθµης των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών µέσω 
των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως έχουν 
διαµορφωθεί υπό την επιρροή των κοινοτικών Οδηγιών45. 
Τέλος, χρήσιµο εργαλείο ερµηνευτικής προσέγγισης της 
έννοιας του ποιοτικού κριτηρίου αποτελούν οι διατάξεις των 
Κωδίκων Δεοντολογίας που ρυθµίζουν το ραδιοτηλεοπτικό 
πεδίο κατά τρόπο είτε ετερόνοµο (Κώδικες Δεοντολογίας 
ΕΣΡ), είτε αυτοδεσµευτικό (Κώδικας Δεοντολογίας της 
ΕΣΗΕΑ και Κώδικες Αυτοδέσµευσης των ραδιοτηλεοπτι-
κών φορέων46).

13. Οι διατάξεις τόσο της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας47 όσο και των Κωδίκων Δεοντολογίας του 
ΕΣΡ48 που αµέσως ή εµµέσως προσδιορίζουν την έννοια 
της ποιότητας είναι δυνατό να συστηµατοποιηθούν σε τρεις 
επιµέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στον τρόπο 

συγκέντρωσης της δηµοσιογραφικής ύλης (πληροφορίες, 
ειδήσεις, απόψεις, έργα λόγου και τέχνης), η δεύτερη στη 
χρήση της ύλης αυτής και η τρίτη στην κατανοµή της. 

14. Όσον αφορά στον τρόπο συγκέντρωσης της δηµοσιο-
γραφικής ύλης, επιχειρείται η διασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των εκποµπών µε ένα πλέγµα κανόνων που ει-
σάγουν απαγορεύσεις σχετικά µε την παραβίαση της οι-

40. Έτσι ο Π. Δαγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση, ό.π., σ. 45.   

41. Βλ. οµοίως Π. Ζέρη, Η διασφάλιση της «ποιότητας», ό.π., σ. 62.

42. Κατά τον Ν. Αλιβιζάτο (ό.π., σ. 82) «ρευστότερη από την αντικειµενι-
κότητα και την ισοτιµία, η έννοια της ποιότητας που επιβάλλει για τα 
ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατος το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος 
δεν είναι παρ΄ όλα αυτά ανεπίδεκτη νοµικού προσδιορισµού. Πολύ 
περισσότερο που η ίδια η συνταγµατική διάταξη θέτει ευθέως και το 
µέτρο της ποιότητας που επιδιώκει: την «κοινωνική αποστολή» της 
ραδιοτηλεόρασης αφ΄ενός και την «πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας» 
αφ΄ετέρου».

43. Οµοίως η Ε. Δεληγιάννη (ό.π., σ. 29) που θεωρεί ότι εφόσον η αρχή 
της ποιότητας συνδέεται µε την αρχή του πλουραλισµού υπόκειται 
ταυτοχρόνως και σε αντικειµενικά κριτήρια ερµηνείας.

44. Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 2544/1999, ΝοΒ 2001,476, ΣτΕ 2543/1999, 
ΤοΣ 1999,621, ΣτΕ 553/2003, Nomos, ΣτΕ 554/2003, Nomos, ΣτΕ 
1386/2004, Nomos, ΣτΕ 2241/2005, Nomos.

45. Πρόκειται για την Οδηγία 89/552/ΕΟΚ της 3ης.10.1989 σχετικά µε 
την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων και την Οδηγία 97/36/ΕΚ 
της 30.6.1997 που τροποποίησε την πρώτη.

46. Ο Ν 2863/2000 σχετικά µε τη συγκρότηση και λειτουργία του ΕΣΡ 
παρέχει στους ίδιους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τη δυνατότητα 
θέσπισης κανόνων δεοντολογίας αναφορικά µε όλα τα είδη προγραµ-
µάτων (ενηµερωτικά, ψυχαγωγικά, διαφηµιστικά) εισάγοντας έτσι για 
πρώτη φορά στη χώρα µας διαδικασίες αυτορρύθµισης στο χώρο των 
µέσων ενηµέρωσης. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 8 παρ. 1 του ως άνω 
νόµου ορίζεται ότι «οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή 
τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης και παροχής συνδροµητικών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών οφείλουν εντός έξι µηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου να καταρτίσουν πολυµερείς 
συµβάσεις αυτοδέσµευσης µε τις οποίες οι αντισυµβαλλόµενοι φορείς 
θα καθορίζουν από κοινού τους κανόνες και τις αρχές δεοντολογίας 
που θα εφαρµόζουν, στο πλαίσιο της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας ως προς το περιεχόµενο και τον τρόπο παρουσίασης και 
προβολής των κάθε είδους ενηµερωτικών και ψυχαγωγικών ραδιο-
φωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων». Αντιστοίχως, σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδίου νόµου «οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης και πα-
ροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 
καθώς και η Ένωση Διαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Σύνδεσµος 
Διαφηµιζοµένων Ελλάδος και κάθε άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση 
διαφηµιστών και διαφηµιζοµένων καταρτίζουν από κοινού κώδικα δεο-
ντολογίας για το περιεχόµενο και τον τρόπο παρουσίασης και προβολής 
από τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων 
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου». Ο 
έλεγχος της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας που θεσπίζονται µε 
τις συµβάσεις αυτές ανατίθεται σε ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας που 
συγκροτούν από κοινού οι συµβαλλόµενοι φορείς (άρθρο 8 παρ. 3). 

47. Αναφερόµαστε στα κείµενα του Ν 1730/1987 σχετικά µε την ίδρυση 
και λειτουργία της «ΕΡΤ-ΑΕ», του Ν 2328/1995 σχετικά µε το νοµικό 
καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας και 
του Ν 2644/1998 σχετικά µε την παροχή συνδροµητικών ραδιοφω-
νικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και του ΠΔ 100/2000 σχετικά µε 
την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών.

48. Αναφερόµαστε στα κείµενα του ΠΔ 77/2003 σχετικά µε τον Κώδικα 
Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δηµοσιογραφικών και πο-
λιτικών εκποµπών, του Κανονισµού υπ’ αριθµόν 2/1991 ΕΣΡ περί 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων (Κώδικας ψυχαγωγικών προγραµµά-
των) και του Κανονισµού υπ’ αριθµόν 3/1991 ΕΣΡ περί δεοντολογίας 
των ραδιοτηλεοπτικών διαφηµίσεων. 
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κογενειακής και ιδιωτικής ζωής, την προσβολή της προ-
σωπικότητας, της τιµής και της υπόληψης (άρθρο 3 παρ. 
1β΄ του Ν 2328/1995, άρθρο 6 παρ. 1 και άρθρο 9 του 
ΠΔ 77/2003, άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991 
ΕΣΡ), τη χρήση αθέµιτων µέσων, όπως η κρυφή κάµερα, 
για τη συλλογή των πληροφοριών (άρθρα 6 παρ. 2, 3 και 
8 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003), την καταφυγή σε µεθοδεύσεις 
µε σκοπό τη δηµιουργία ή αλλοίωση της είδησης (άρθρο 
9 παρ. 2, 3 και 5 του ΠΔ 77/2003, άρθρο 2 παρ. 1 του 
Κανονισµού 2/1991 ΕΣΡ) την υποκατάσταση του ρόλου 
των διωκτικών και ανακριτικών αρχών (άρθρο 13 παρ. 3 
του ΠΔ 77/2003), την παρέµβαση σε προσωπικό πένθος 
ή πόνο (άρθρο 7 του ΠΔ 77/2003) και την παραβίαση του 
τεκµηρίου αθωότητας (άρθρο 11 του ΠΔ 77/2003).

15. Όσον αφορά στη χρήση της δηµοσιογραφικής ύλης, η 
διασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των εκποµπών πραγµα-
τώνεται µε πλέγµα διατάξεων που εισάγουν κανόνες σχετικά 
µε τη δοµή και την θεµατολογία των εκποµπών (άρθρο 
9 παρ. 449 του ΠΔ 77/2003), την πλήρη, αντικειµενική 
και τεκµηριωµένη παράθεση των γεγονότων και ειδήσεων 
χωρίς υπερβολές, δραµατοποιήσεις και παραπλανητικά 
πλάνα αρχείου (άρθρο 5 παρ. 1, 2 και 5 και άρθρο 14 
παρ. 2 του ΠΔ 77/2003, άρθρο 8 παρ. 1 εδ. β΄ του ΠΔ 
100/2000, άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού 2/1991 ΕΣΡ), 
την δίκαιη και αξιοπρεπή αντιµετώπιση των συµµετεχό-
ντων στις ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές (άρθρο 9 του ΠΔ 
77/2003, άρθρο 3 παρ. 1 β΄ του Ν 2328/1995, άρθρο 
3 παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991 ΕΣΡ/), την προάσπιση 
των συµφερόντων των µειονοτικών ή ευπαθών οµάδων 
του πληθυσµού λόγω φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, 
ιδεολογίας, γενετήσιου προσανατολισµού ή επαγγέλµατος 
(άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003), καθώς και την ορθή 
και καλαίσθητη εκφορά του λόγου σε σχέση µε την ώρα 
µετάδοσης της κάθε εκποµπής και το κοινό που την παρα-
κολουθεί (άρθρο 2 παρ. 4 του ΠΔ 77/2003, άρθρο 2 παρ. 
5 του Κανονισµού 2/1991 ΕΣΡ). 

16. Όσον αφορά, τέλος, στην κατανοµή της δηµοσιογρα-
φικής ύλης, η ποιοτική στάθµη των εκποµπών οριοθετείται 
από σύνολο κανόνων που επιβάλλουν την πολυµέρεια και 
την πολυφωνία στην παρουσίαση των πολιτικών απόψε-
ων, αλλά και γενικώς των εριζόµενων ζητηµάτων (άρθρο 
3 παρ. 22 του Ν 2328/1995, άρθρο 3 του ΠΔ 77/2003), 
την προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών από επιβλαβές 
οπτικοακουστικό υλικό µε την υποχρέωση ορθής σήµανσης 
των εκποµπών και επιλογής κατάλληλων προγραµµάτων 
για την παιδική ζώνη (άρθρο 8 παρ. 1 και 3 του ΠΔ 100/
2000, άρθρα 9 και 10 του Κανονισµού 2/1991 ΕΣΡ), την 
προστασία των ανηλίκων θυµάτων, µαρτύρων ή δραστών 
εγκληµατικών ενεργειών ή δυστυχηµάτων (άρθρο 8 παρ. 
2 του ΠΔ 100/2000, άρθρο 10 του ΠΔ 77/2003), καθώς 
και την προστασία του κοινού από διαφηµιστικές πρακτικές 
που είτε προκαλούν σύγχυση, όπως η συγκεκαλυµµένη 
διαφήµιση (άρθρο 5 παρ. 1 δ΄ του ΠΔ 100/2000), είτε 

επηρεάζουν τα ευπαθή τµήµατα αυτού, και ιδιαίτερα τους 
ανηλίκους, µέσω του µηνύµατος που µεταφέρουν (άρθρο 
5 παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 του ΠΔ 100/2000).

17. Αντιστοίχως ο Κώδικας50 Επαγγελµατικής Ηθικής 
και Κοινωνικής Ευθύνης των Δηµοσιογράφων που έχει 
καταρτίσει η ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων 
Εφηµερίδων Αθηνών) περιέχει διατάξεις των οποίων η 
τήρηση διασφαλίζει την ποιότητα των ραδιοτηλεοπτικών 
εκποµπών στα επίπεδα της συγκέντρωσης (άρθρα 1 παρ. 
ε΄ και 2 παρ. β΄, γ΄, δ΄, η΄), της χρήσης (άρθρα 1 παρ. 
β΄, γ΄, στ΄ και 2 παρ. α΄, ε΄, στ΄, ζ΄) και της κατανοµής 
της δηµοσιογραφικής ύλης (άρθρο 3). 

18. Η χάραξη των ορίων δράσης των ραδιοτηλεοπτικών 
φορέων από τους  προαναφερόµενους κανόνες δεν µπορεί 
βεβαίως να οδηγήσει στον εννοιολογικό  προσδιορισµό 
του ποιοτικού κριτηρίου και άλλωστε αυτό δεν είναι το 
ζητούµενο. Συµβάλλει όµως στον καθορισµό του ελάχιστου 
περιεχοµένου των προγραµµάτων και µε τον τρόπο αυτό 
προσδιορίζει εµµέσως το θεµιτό πλαίσιο διαµόρφωσής 
τους, εντός του οποίου η ελευθερία έκφρασης παραµένει 
ενεργός. Έτσι, από τη σκοπιά της νοµικής επιστήµης η ποι-
ότητα των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών συνδέεται άµεσα 
µε δύο παραµέτρους: την πολυµέρεια του προγράµµατος51 
(εσωτερική θέαση) και την τήρηση των συνταγµατικών 
ορίων (εξωτερική θέαση). Κατ΄ αποτέλεσµα, η ποιοτική 
στάθµη των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων διασφαλίζε-
ται όταν η θεµατική, η διάρθρωση και ο τρόπος παρουσία-
σης των πληροφοριών, ειδήσεων, απόψεων, πνευµατικών 
δηµιουργηµάτων και διαφηµιστικών µηνυµάτων που περι-
έχονται σε αυτά συµπλέουν µε τις αρχές της πλουραλιστι-

49. Με τη διάταξη αυτή απαγορεύεται η µετάδοση εκποµπών των οποίων 
η κεντρική ιδέα, η διάρθρωση ή ο τρόπος παρουσίασης πλήττουν την 
αρχή του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου, ακόµη και εάν έχει δοθεί 
η προς τούτο συναίνεση των συµµετεχόντων προσώπων. Πρόκειται για 
νέα και τολµηρή ρύθµιση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας ειδη-
σεογραφικών και άλλων δηµοσιογραφικών και πολιτικών εκποµπών 
του ΕΣΡ (ΠΔ 77/2003) που τροποποίησε τον προϊσχύοντα Κανονισµό 
1/1991 περί δηµοσιογραφικής δεοντολογίας στη Ραδιοτηλεόραση 
και συνοψίζει την έως τότε νοµολογία του ΕΣΡ για θέµατα προσβολής 
της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε εκποµπές 
τηλεοπτικής αναπαράστασης της πραγµατικότητας (reality shows). 
Βλ. σχετικώς την απόφαση 79/10.7.1997 κατά Antenna TV για την 
εκποµπή «Κεντρί», ΤοΣ 4/1997, σ. 62, την απόφαση 100/12.11.1998 
κατά Antenna TV για την εκποµπή «Επιτέλους Μαζί», ΤοΣ 6/1999, σ. 
671 και την απόφαση 101/12.11.1998 κατά ΣΚΑΪ για την εκποµπή 
«Αληθινές Ιστορίες».

50. Ο Κώδικας τιτλοφορείται «Αρχές Δεοντολογίας του Δηµοσιογραφικού 
Επαγγέλµατος» και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 19ης-
20ής Μαΐου 1998. Βλ. περισσότερα σε [www.esiea.gr].

51. Αναφορικά µε την άµεση σύνδεση πλουραλισµού και ποιότητας η 
Π. Ζέρη σηµειώνει ότι «η ποιότητα των προγραµµάτων έχει σχέση 
µε την έκταση και ένσταση της εφαρµογής της αρχής της προγραµ-
µατικής ποικιλοµορφίας ως έκφρασης αντικειµενικών, διαλογικών 
και παραστατικών κριτηρίων όπως είναι η πληρότητα, η αλήθεια, η 
σηµασία, η τεκµηρίωση και το κατανοητό των περιεχοµένων, η µορφή 
παρουσίασης, η αισθητική της προγραµµατική διάπλασης, η δοµή του 
χρόνου, το πρότυπο διάταξης των προγραµµατικών στοιχείων». Βλ. Π. 
Ζέρη, Θεσµοί εποπτείας, ό.π., σ. 149-150.
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κής, αντικειµενικής, έντιµης και ισότιµης ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας υπό το πρίσµα του σεβασµού στην αξία του 
ανθρώπου, της προστασίας των ανηλίκων και της προστα-
σίας των καταναλωτών. 

19. Το ζήτηµα της προστασίας των τηλεθεατών και ακρο-
ατών ως καταναλωτών δεν τίθεται από τον συνταγµατικό 
νοµοθέτη εφόσον εµµέσως προκύπτει από τις επιταγές 
σεβασµού της αξίας του ανθρώπου και προστασίας της 
παιδικής ηλικίας και νεότητας. Συνάδει, όµως, άµεσα µε 
την εφαρµογή του ποιοτικού κριτηρίου και τούτο για δύο 
λόγους. Πρώτον, διότι παρά την απουσία σαφούς ορισµού 
της έννοιας του προγράµµατος από τον κοινό νοµοθέτη52 
από τη διατύπωση ορισµένων διατάξεων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, και συγκεκριµένα των άρθρων 3 παρ. 1 β΄53 
του Ν 2328/1995 και 8 παρ. 3 εδ. α΄54 του ΠΔ 100/2000, 
προκύπτει ότι µε τον όρο «πρόγραµµα» νοείται το σύνολο 
του ηµερησίως µεταδιδόµενου υλικού περιλαµβανοµένων 
των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Δεύτερον, διότι η εµφάνι-
ση νέων υβριδικών55 µορφών προγράµµατος, στα οποία η 
ενηµέρωση συγχέεται µε την ψυχαγωγία και η ψυχαγωγία 
µε τη χορηγία και τη διαφήµιση (infotainment) έχει µε-
τατρέψει τη λειτουργία της πληροφόρησης από µέσο δια-
µόρφωσης της κοινής γνώµης σε εµπορευµατοποιούµενο 
προϊόν µε σκοπό την αύξηση της τηλεθέασης ή της ακροα-
µατικότητας και τη µεγιστοποίηση των κερδών ανάγοντας 
το διαφηµιστικό µήνυµα σε βασικό κριτήριο επιλογής και 
κατανοµής της ραδιοτηλεοπτικής ύλης56. Για τους λόγους 
αυτούς κρίνουµε απαραίτητο να περιληφθεί η παράµετρος 
της προστασίας των καταναλωτών µεταξύ των κριτηρίων 
που καθορίζουν την ποιοτική στάθµη των ραδιοτηλεοπτι-
κών προγραµµάτων.

20. Πρέπει βεβαίως να επισηµανθεί ότι η χρήση του 
δίπολου πολυµέρεια - νοµιµότητα ως πυρήνα του ποιοτικού 
κριτηρίου δέχεται πλέον ευθεία αµφισβήτηση υπό το βάρος 
της επικείµενης αλλαγής του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Η 
έλευση της ψηφιακής εποχής δηµιουργεί αµφιβολίες για 
την αναγκαιότητα διασφάλισης της ποικιλοµορφίας των 
προγραµµάτων µε δεδοµένη τη µελλοντική επικράτηση των 
µονοθεµατικών σταθµών ειδικής στόχευσης57. Φρονούµε, 
ωστόσο, ότι η παράµετρος της ποικιλοµορφίας του προ-
γράµµατος αποτελεί απαραίτητο όρο της λειτουργίας των 
µέσων. Και τούτο διότι από τη µία συντελεί στην εδραίωση 
της ελευθερίας της έκφρασης58, ενώ από την άλλη µπορεί 
να διασφαλίσει, προς όφελος της πολιτισµικής παραγωγής, 
την επιβίωση των µικρών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων 
έναντι των µεγαλύτερων που προωθούν οµογενοποιηµένα 
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης59.

Β. Η δυναµική λειτουργία  
του ποιοτικού κριτηρίου 

21. Το κριτήριο της ποιότητας περιορίζει, όπως προεκτέ-
θηκε, το δικαίωµα των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης 

να διαµορφώνουν ελεύθερα το πρόγραµµά τους. Αυτή η 
περιοριστική λειτουργία αποκτά, ωστόσο, µία δυναµική 
διάσταση στο βαθµό που η εισαγωγή του κριτηρίου της 
ποιότητας εισφέρει κατευθυντήριες αρχές στον εφαρµοστή 
του δικαίου. Είναι εποµένως σηµαντικό να παρατηρήσουµε 
αφενός µε ποιον τρόπο οι αρχές αυτές ενσωµατώνονται 
στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και της 
εποπτεύουσας Ανεξάρτητης Αρχής (ΕΣΡ) και αφετέρου 
πώς η υιοθέτησή τους µπορεί να χρησιµεύσει στη χάραξη 
αποτελεσµατικής πολιτικής στο χώρο αυτό. 

α. Η ποιότητα ως κατευθυντήρια αρχή

22. Η ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία περιέχει 
αρκετές γενικές αναφορές στην υποχρέωση διασφάλισης 

52. Έτσι και ο Ι. Καράκωστας (ό.π., σ. 368) που επισηµαίνει ότι η απουσία 
περιορισµών «αναφορικά µε τη φύση του προγράµµατος» καθιστά 
«δυσχερέστερο τον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών».

53. «Οι κάθε είδους εκποµπές (συµπεριλαµβανοµένων και των διαφηµίσε-
ων) που µεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει 
να σέβονται την προσωπικότητα, την τιµή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό 
και οικογενειακό βίο, την επαγγελµατική, κοινωνική, επιστηµονική 
καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου 
η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή το όνοµα του οποίου ή 
στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του οποίου µεταδίδονται».

54. «Όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα (εκτός των διαφηµιστικών µηνυµά-
των και των µηνυµάτων τηλεπώλησης) κατατάσσονται σε κατηγορίες 
ανάλογα µε το βαθµό δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το 
περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει ηθική και 
πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων».

55. Από την πρόσφατη εµπειρία σηµειώνονται τα παραδείγµατα τηλεπαιγνι-
διών που διεξάγονται µέσω αριθµών πρόσθετης χρέωσης (βλ. σχετικά 
σε Χ. Τσίγκου, Η χρήση των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης στους 
τηλεοπτικούς διαγωνισµούς, ΔiΜΕΕ 2/2005, σ. 206 επ.), η µετάδοση 
κυρίως από τηλεοπτικούς φορείς περιφερειακής εµβέλειας video clips 
µε παράλληλη προβολή µηνυµάτων SMS, η προβολή reality shows µε 
αντικείµενο τη µουσική εκπαίδευση των συµµετεχόντων όπου παραλ-
λήλως αναφέρεται (και διαφηµίζεται εµµέσως;) η εταιρία παραγωγής 
φωνογραφηµάτων του ιδίου τηλεοπτικού φορέα, η µετάδοση δελτίων 
ειδήσεων που συνδυάζουν την ενηµέρωση µε αποσπάσµατα κινηµατο-
γραφικών ταινιών κ.ά.  Αναφορά στις «υβριδικές µορφές περιεχοµένου 
που συνδυάζουν ... τα παιγνίδια, τις διαφηµίσεις και την ενηµέρωση» 
γίνεται και στο κείµενο της Πράσινης Βίβλου [COM (96) 483 τελικό] 
για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
στο πλαίσιο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληροφόρησης. Βλ. σε [www.europa.eu].

56. Για τον N. Luhmann «µετά  την αλήθεια, η διαφήµιση». Ο ίδιος αναλύει 
εναργώς τη διαδικασία χειραγώγησης του κοινού µέσω της διαφήµισης, 
καθώς και τις λανθάνουσες λειτουργίες του διαφηµιστικού µηνύµατος. 
Βλ. N. Luhmann, Η πραγµατικότητα των µέσων µαζικής επικοινωνίας, 
εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα, 2001, σ. 97 επ.

57. Βλ. σχετικά σε Π. Ζέρη, Ψηφιακά Δίκτυα, ό.π., σ. 304 επ.

58. Έτσι και η Π. Ζέρη, Ψηφιακά Δίκτυα, ό.π., σ. 307-308. Η βαρύτητα 
της διασφάλισης του πλουραλισµού (εξωτερικού και εσωτερικού) στην 
πληροφόρηση καταδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι παραµένει 
ένας βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής στον οπτικοακου-
στικό τοµέα. Βλ. εκτενέστερα την Αιτ. Σκέψη 6 στην Πρόταση Οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.12.2005 
σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 89/552/ΕΚ σε [www.eur-
lex.europa.eu].

59. Για τη σηµασία της διατήρησης του κοινωνικού κεφαλαίου (εθνικές 
παραδόσεις, συνήθειες, γλώσσες, εικόνες και αξίες) στο σηµερινό 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον βλ. ειδικότερα Π. Ζέρη, Ψηφιακά 
Δίκτυα, ό.π., σ. 305-309. 
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της ποιοτικής στάθµης των εκποµπών µέσω του ασκούµε-
νου από το ΕΣΡ ελέγχου, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύεται 
περαιτέρω το περιεχόµενο της επιταγής αυτής60. Η έλλει-
ψη προσδιορισµού της έννοιας του ποιοτικού κριτηρίου 
από τον κοινό νοµοθέτη δεν είναι δυνατό να πληρωθεί 
ούτε µε αναφορά στη νοµολογία. Στις αποφάσεις τόσο 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, όσο και του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν επιχειρείται οριοθέ-
τηση της έννοιας της «ποιοτικής στάθµης» των ραδιοτη-
λεοπτικών εκποµπών, παρέχονται όµως κατά περίπτωση 
στοιχεία προσδιορισµού της σε συνάρτηση µε παράβαση 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου. 

23. Στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας επι-
χειρείται σύνδεση της έννοιας του ποιοτικού κριτηρίου µε 
ορισµένες κατευθυντήριες αρχές της ισχύουσας ραδιοτηλε-
οπτικής νοµοθεσίας που αφορούν στην περιστολή σκηνών 
αδικαιολόγητης βίας και πορνογραφικού περιεχοµένου και 
την προστασία του ιδιωτικού βίου και της παιδικής ηλικίας. 
Συγκεκριµένα επισηµαίνεται ότι «µε το νόµο 2328/1995 
επιδιώκεται, όπως προκύπτει από την εισηγητική του έκθε-
ση, µεταξύ άλλων, η εκπλήρωση της επιταγής του άρθρου 
15 παρ. 2 του Συντάγµατος για την άνοδο της ποιοτικής 
στάθµης των εκποµπών της τηλεοράσεως, η περιστολή 
σκηνών αδικαιολόγητης βίας και πορνογραφικού περιεχο-
µένου και η προστασία του ιδιωτικού βίου και της παιδικής 
ηλικίας»61. 

24. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) έχει 
εκδώσει εντός της τελευταίας τετραετίας (2002-2006) πλή-
θος αποφάσεων για επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βά-
ρος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών µε αιτιολογία 
την «υποβάθµιση της ποιότητας» του προγράµµατος. Όσον 
αφορά στις ραδιοφωνικές εκποµπές οι κυρώσεις που έχουν 
επιβληθεί κατά τον έλεγχο του περιεχοµένου τους σχετίζο-
νται σχεδόν αποκλειστικά µε τη χρήση βωµολοχιών62. Το 
ίδιο και η πλειοψηφία των αποφάσεων που αφορούν σε 
τηλεοπτικές εκποµπές63. Έπονται η προστασία των ανηλί-
κων από τη θεµατική ορισµένων τηλεοπτικών εκποµπών 
ή δελτίων ειδήσεων που εξαντλούνται σε ζητήµατα σεξ και 
βίας64, η προστασία της προσωπικότητας από εκποµπές 
των οποίων η θεµατική και η διάρθρωση προσβάλλουν 
βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προσωπικό-
τητα και την ιδιωτική ζωή65, η έλλειψη προγραµµατικής 
πληρότητας66 και η ακραία θεµατολογία και φρασεολογία 
ορισµένων βραδινών τηλεοπτικών εκποµπών67. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι για λόγους υποβάθµισης της ποιότητας του 
προγράµµατος εκδόθηκαν επίσης µία απόφαση προσωρι-
νής αναστολής68 και τρεις αποφάσεις οριστικής διακοπής 
µετάδοσης69 συγκεκριµένων τηλεοπτικών εκποµπών, κα-
θώς και µία απόφαση οριστικής διακοπής της λειτουργίας 
ραδιοφωνικού σταθµού70.

25. Ανακύπτει το ερώτηµα εάν η επίκληση της συνταγ-
µατικής επιταγής διασφάλισης της ποιοτικής στάθµης των 
προγραµµάτων επαρκεί για τη νοµική θεµελίωση της από-

φασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή µήπως είναι επι-
βεβληµένη η αναφορά στους ειδικότερους κανόνες δικαίου 

60. Με το άρθρο 4 παρ. 1 β΄ του Ν 2863/2000 σχετικά µε τη συγκρότη-
ση και λειτουργία του ΕΣΡ ορίζεται ως αντικείµενο του ασκούµενου 
ελέγχου µεταξύ άλλων και η «τήρηση των όρων και προϋποθέσεων 
καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών που προβλέπονται στην 
εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία για τη νόµιµη, διαφα-
νή και ποιοτική λειτουργία των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών υπηρεσιών». Οµοίως, µε το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν 
2328/1995 σχετικά µε το νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης 
και της τοπικής ραδιοφωνίας προβλέπεται ότι «οι σταθµοί στους οποί-
ους χορηγούνται άδειες υποχρεούνται να µεριµνούν για την ποιότητα 
του προγράµµατος, την αντικειµενική ενηµέρωση, τη διασφάλιση της 
πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισµού µε τη µετάδοση 
εκποµπών λόγου και τέχνης». Αντίστοιχες διατάξεις ανευρίσκονται στο 
άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν 2644/1998 σχετικά µε την παροχή συν-
δροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, στο άρθρο 2 
παρ. 1 του ΠΔ 77/2003, στο άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991 
ΕΣΡ, καθώς και στο άρθρο 3 παρ. 2 γ΄ του Ν 1730/1987 σχετικά µε 
την ίδρυση και λειτουργία της «ΕΡΤ-ΑΕ» όπου γίνεται αναφορά στην 
«καλή ποιότητα των εκποµπών».

61. Έτσι σε ΣτΕ 2544/1999, ΝοΒ 2001, σ. 476, ΣτΕ 553/2003, Nomos, 
ΣτΕ 554/2003, Nomos, ΣτΕ 152/2004, Nomos, ΣτΕ 1386/2004, 
Nomos, ΣτΕ 2241/2005, Nomos, ΣτΕ 253/2005, Nomos.

62. Βλ. τις αποφάσεις 357/18.7.2006 κατά Sport FM, 352/18.7.2006 κα-
τά Alpha Radio, 435/1.1.2005 κατά Best Radio, 347/27.9.2005 κατά 
Alpha Radio, 218/13.6.2005 κατά Υδρόγειος FM, 408/21.12.2004 
κατά Επικοινωνία FM και 84/30.3.2004 κατά ΣΚΑΙ FM σε [www.
esr.gr].

63. Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις 431/25.10.2005 και 322/4.7.2006 
κατά Alpha Channel για την εκποµπή «Dream Show», 312/20.6.2006 
κατά Antenna TV για την εκποµπή «Fame Story», 327/6.9.2005 κατά 
Magic TV για την εκποµπή «Θύρα 7», 5/4.1.2005 κατά Mega Channel 
για την εκποµπή «Ι Love TV», 358/30.9.2003 κατά Antenna TV για 
το σήριαλ «Οι Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐµη» και 180/18.2.2003 κατά 
Alter Channel για την εκποµπή «Το ζευγάρι της χρονιάς».

64. Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις 457/3.10.2006 κατά Antenna TV για 
την εκποµπή «Αξίζει να το Δεις», 56/1.2.2006, 344/13.9.2005 και 
98/22.3.2005 κατά Antenna TV για την εκποµπή «Αποκάλυψη Τώρα», 
514/20.12.2005 και 480/5.12.2005 κατά Alpha Channel για την 
εκποµπή «Κους-Κους το Μεσηµέρι», 462/22.11.2005 κατά Alter 
Channel για το δελτίο ειδήσεων της 8ης.8.2005, 457/22.11.2005 κα-
τά Antenna TV για το δελτίο ειδήσεων της 6ης.8.2005, 11/10.7.2002 
κατά Alter Channel για την εκποµπή «Γυάλινος Τοίχος».

65. Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις 10/4.1.2006 και 194/11.4.2006 κατά 
Alpha Channel για την εκποµπή «Από Καρδιάς», 395/11.10.2005 
κατά Alter Channel για την εκποµπή «Αϋπνίες», 194/31.5.2005 και 
115/5.4.2005 κατά Extra Channel για την εκποµπή «Εκκεντρικό 
Δελτίο» σε [www.esr.gr].

66. Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις 476/15.11.2005, 121/11.4.2005 και 
167/11.1.2005 κατά των τηλεοπτικών σταθµών Smart TV, Super TV 
και Magic TV αντιστοίχως σε [www.esr.gr].

67. Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις 427/12.9.2006 κατά Alpha Channel 
για την εκποµπή «12 µε τον Νίκο Μαστοράκη», 390/29.8.2006 και 
309/20.6.2006 κατά Alpha Channel για την εκποµπή «Distraction», 
215/2.5.2006 κατά Μακεδονία TV για την εκποµπή «Jackass» σε 
[www.esr.gr].

68. Βλ. την απόφαση 212/1.4.2003 κατά Alter Channel για την εκποµπή 
«Φύλλο - Φτερό» σε [www.esr.gr].

69. Βλ. τις αποφάσεις 298/13.6.2006 κατά Alpha Channel για την εκπο-
µπή «Από Καρδιάς», 146/27.3.2006 κατά Channel 9 για την εκποµπή 
«Full 9» και 317/2.11.2004 κατά Alpha Channel για την εκποµπή 
«Δική σου Ευκαιρία» σε [www.esr.gr].

70. Βλ. την απόφαση 435/1.11.2005 κατά Best Radio σε [www.esr.gr] 
µε τα αντίστοιχα σχόλια Α. Κεχρή σε ΕφηµΔΔ 1/2006, σ. 83 επ. και 
Α. Κουσουνή σε ΔiΜΕΕ 1/2006, σ. 91 επ.
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της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 
771 του Ν 2863/2000 κάθε απόφαση του ΕΣΡ για επιβολή 
κυρώσεων σε βάρος ραδιοτηλεοπτικού φορέα απαιτεί ειδι-
κή και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Το αυτό προβλέπεται 
και από το άρθρο 4 παρ. 172 του Ν 2328/1995 όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν 2644/1989. Κατ΄ αποτέλεσµα, 
κάθε ατοµική διοικητική πράξη επιβολής κυρώσεων για να 
είναι ειδικώς και εµπεριστατωµένως αιτιολογηµένη πρέ-
πει να περιλαµβάνει αναφορά των επίµαχων στοιχείων ή 
χαρακτηριστικών ενός προγράµµατος και υπαγωγή αυτών 
σε συγκεκριµένους απαγορευτικούς κανόνες δικαίου73. Η 
παράβαση των κανόνων αυτών είναι δυνατό να συνεπάγεται  
ταυτοχρόνως και υποβάθµιση της ποιοτικής στάθµης του 
επίµαχου προγράµµατος, το αντίστροφο όµως δεν είναι 
απαραίτητο. Εάν, µε άλλα λόγια ένα πρόγραµµα εµφανίζεται 
ποιοτικώς ελλειµµατικό διότι δεν προάγει την αισθητική, τη 
γνώση ή τον πολιτισµό, χωρίς ωστόσο να περιέχει στοιχεία 
που παραβιάζουν τους κανόνες της ισχύουσας νοµοθεσίας, 
τότε η µετάδοσή του αποτελεί έκφανση της ελευθερίας της 
έκφρασης και δεν υφίσταται νοµικό έρεισµα για επιβολή 
κυρώσεων.

26. Αυτό ισχύει για παράδειγµα, όταν κατά τη διάρκεια 
συγκεκριµένης εκποµπής γίνεται χρήση οριακών και αγο-
ραίων εκφράσεων που ωστόσο δικαιολογούνται από τη φύ-
ση του µέσου και του προγράµµατος ή όταν παρουσιάζονται 
κοινωνικά αποκλίνουσες, αλλά υπαρκτές συµπεριφορές στα 
πλαίσια των αναγκών της ενηµέρωσης ή της ψυχαγωγίας. 
Και τούτο διότι το κριτήριο της ποιότητας λειτουργεί µεν 
ως µέσο στάθµισης των εκάστοτε συγκρουόµενων συµ-
φερόντων, διασφαλίζοντας ωστόσο την ελευθερία της έκ-
φρασης είτε αυτή συγκλίνει προς το κοινωνικώς αποδεκτό, 
είτε αποκλίνει από αυτό για να φωτίσει άλλες πτυχές της 
κοινωνικής πραγµατικότητας. Στη βάση αυτή το Συµβούλιο 
της Επικρατείας µε την υπ΄ αριθµόν 3490/2006 απόφα-
σή του ακύρωσε, και ορθώς κατά τη γνώµη µας, την υπ΄ 
αριθµόν 371/11.11.2003 απόφαση του ΕΣΡ για επιβολή 
προστίµου ύψους 100.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθ-
µό µε τον διακριτικό τίτλο «Mega Channel» εξαιτίας της 
µετάδοσης της εκποµπής «Κλείσε τα µάτια»74 κρίνοντας 
ότι η ελευθερία της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δηµι-
ουργίας περιορίζεται µόνο από τις συνταγµατικές επιταγές 
σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προστασίας 
της νεότητας και εποµένως η παρουσίαση µίας υπαρκτής 
κοινωνικής πραγµατικότητας «χωρίς να υπάρχουν σκηνές 
πορνογραφικού περιεχοµένου ή βωµολοχίες δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι προσδίδει στην επίµαχη 
εκποµπή την απαγορευµένη από το Σύνταγµα χαµηλή και 
υποβαθµισµένη ποιοτική στάθµη που την καθιστά επίµε-
µπτη». Αντιθέτως, επισηµάνθηκε ότι «µε την παράσταση 
στην επίµαχη ενδιάµεση σκηνή της εκφράσεως οµοφυλόφι-
λης ερωτικής επιθυµίας γίνεται παρουσίαση µίας υπαρκτής 
κοινωνικής πραγµατικότητας, η οποία σχετίζεται µε µία 
κοινωνική οµάδα, µεταξύ πολλών, οι οποίες συνθέτουν µία 
ανοικτή και σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία, οι ερωτικές 

επιλογές της οποίας όχι µόνο δεν αποδοκιµάζονται από τη 
συνταγµατική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 2 (σεβασµός και προστασία 
της αξίας του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 (προστασία της προ-
σωπικής ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής 
των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως σεβαστές 
και να µπορούν να εκφράζονται στα έργα τέχνης, όπως 
εξάλλου οι ερωτικές επιλογές και οι ευαισθησίες και των 
υπολοίπων οµάδων του πληθυσµού της χώρας».

27. Υπάρχουν βέβαια και µορφές εκποµπών για τις 
οποίες η αναφορά στους ειδικότερους κανόνες δικαίου, 
καίτοι επαρκεί ως νοµικό έρεισµα, δεν απηχεί την ηθική 
απαξία που ο εφαρµοστής του δικαίου επιχειρεί να αποδώ-
σει προσµετρώντας την παράµετρο της κοινωνικής αποστο-
λής των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Αυτό ισχύει για 
ορισµένους νέους τύπους τηλεοπτικών προγραµµάτων µε 
περιεχόµενο προσβλητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
που κατατείνουν είτε σε τηλεοπτικό διασυρµό της ιδιωτι-
κής και οικογενειακής ζωής των συµµετεχόντων έναντι 
αµοιβής75, είτε σε ανοχή επικίνδυνων και απωθητικών 
δοκιµασιών76, είτε σε εκµετάλλευση επαγγελµατικών και 

71. «Οι αποφάσεις που εκδίδει το ΕΣΡ πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 
αιτιολογηµένες και να τελούν σε πλήρη αντιστοιχία µε το περιεχόµενο 
των πρακτικών που τηρήθηκαν για την αντίστοιχη συνεδρίαση».

72. «Η απόφαση του ΕΣΡ για επιβολή κυρώσεων της παραγράφου αυτής 
περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περί-
πτωση ύστερα από ακρόαση των ενδιαφεροµένων κατά τη διάρκεια 
µίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολοµέλειας του οργάνου».

73. Κατά τον Π. Δαγτόγλου «αιτιολογία µίας διοικητικής πράξεως αποτελεί 
η έκθεση των πραγµατικών και νοµικών λόγων που οδήγησαν τη 
διοίκηση στην απόφασή της, καθώς και παράθεση των κριτηρίων 
βάσει των οποίων άσκησε η διοίκηση τη διακριτική της ευχέρεια». 
Βλ. σε Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Α. Σάκκουλας, Αθήνα, 
1997 (4η έκδ.), σ. 295.

74. Σύµφωνα µε το αιτιολογικό της απόφασης του ΕΣΡ «αναµφιβόλως πρό-
κειται περί εκποµπής η οποία βρίσκεται έξω από την ποιοτική στάθµη, 
την οποία επιβάλλει η προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγµατος και 
του ως άνω Κανονισµού του ΕΣΡ. Πρόκειται περί διαλόγων, εκφράσε-
ων και σκηνών οι οποίες υποβάθµισαν την όλη εκποµπή. Εποµένως ο 
τηλεοπτικός σταθµός µε αυτή την εκποµπή δεν εξεπλήρωσε την εκ των 
αυτών διατάξεων του Συντάγµατος και του Κανονισµού επιβαλλόµενη 
κοινωνική αποστολή της για την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Η 
όλη εκποµπή είναι ικανή να εξοικειώσει την παιδική ηλικία και τη 
νεότητα µε τη χυδαιότητα και εντεύθεν να επιφέρει βλάβη». Βλ. το 
πλήρες κείµενο της απόφασης σε [www.esr.gr].

75. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής µε τίτλο «Από Καρδιάς» που µεταδι-
δόταν από τον τηλεοπτικό σταθµό Alpha Channel οι προσκεκληµένοι 
δηµοσιοποιούσαν προσωπικά και οικογενειακά τους προβλήµατα 
συρόµενοι σε διενέξεις και ανταλλαγή ύβρεων έναντι 3.000 ευρώ. 
Με την 10/4.1.2006 απόφαση του ΕΣΡ επιβλήθηκε η κύρωση του 
προστίµου των 300.000 ευρώ, ενώ µε την 298/13.6.2006 απόφαση 
επιβλήθηκε η κύρωση της οριστικής διακοπής µετάδοσης της εκπο-
µπής. Βλ. σε [www.esr.gr]. 

76. Στην εκποµπή µε τίτλο «Fear Factor» που µεταδιδόταν από τον τη-
λεοπτικό σταθµό Μακεδονία TV οι διαγωνιζόµενοι συµµετείχαν σε 
επικίνδυνες, δυσάρεστες ή αποκρουστικές δοκιµασίες προκειµένου να 
κερδίσουν χρηµατικό έπαθλο. Με την 346/13.9.2005 απόφαση του ΕΣΡ 
επιβλήθηκε η κύρωση του προστίµου των 20.000 ευρώ. Αργότερα, για 
τη µετάδοση της ίδιας εκποµπής από τον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤΕΝΝΑ 
TV επιβλήθηκε µε την 490/7.11.2006 απόφαση η κύρωση της οριστι-
κής διακοπής της µετάδοσης. Βλ. σε [www.esr.gr]. 
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οικονοµικών προβληµάτων77 µε έπαθλο την προσωρινή 
τηλεοπτική δόξα για τους παίκτες και την άνοδο της τηλεθέ-
ασης για τον σταθµό. Στις περιπτώσεις αυτές το κριτήριο της 
ποιοτικής στάθµης λειτουργεί όντως ως κατευθυντήρια αρχή 
επισηµαίνοντας την ειδοποιό διαφορά του συγκεκριµένου 
προγράµµατος από τα υπόλοιπα της αυτής κατηγορίας και η 
αναφορά σε αυτό αποτελεί δοµικό στοιχείο της κυρωτικής 
απόφασης, εφόσον µε την επίκληση της υποβάθµισης της 
ποιότητας καταφαίνεται η υπέρβαση του κοινωνικού ρόλου 
της ραδιοτηλεόρασης χάριν της οικονοµικής αποδοτικότη-
τας των προγραµµάτων.

β. Μέσα πολιτικής στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο

28. Το ερώτηµα της επίδρασης του ποιοτικού κριτηρίου 
στη διαµόρφωση των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων 
συναρτάται άµεσα µε το γενικότερο προβληµατισµό περί πα-
ραγωγής πολιτισµού από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας78. 
Η ικανότητα διείσδυσης των µέσων αυτών στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι79 σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα παραγωγής 
πολιτισµικών προτύπων80 δηµιουργούν ανάγκη επέµβασης 
µε τη µορφή της ετερόνοµης ρύθµισης81. Σε κάθε ετερόνοµη 
ρύθµιση ελλοχεύει ωστόσο ο κίνδυνος του πατερναλισµού, 
ο οποίος αφενός µεν υπονοµεύει την ανεξαρτησία των 
µέσων82 και συνακόλουθα την επιταγή του πλουραλισµού 
στην πληροφόρηση, αφετέρου δε ενδέχεται να καθηλώσει 
το περιεχόµενο των εκποµπών σε έναν ενιαίο, µέτριο και 
αδιάφορο µέσο όρο καθοδηγούµενο από την κρατούσα 
αντίληψη του ηθικώς παραδεκτού. Ενδιαφέρει εποµένως 
να ερευνηθεί κατά πόσον η συµµόρφωση των ραδιοτηλε-
οπτικών φορέων µε το κριτήριο της ποιοτικής στάθµης 
µπορεί πράγµατι να οδηγήσει σε παραγωγή πολιτισµού 
και µε ποιον τρόπο.

29. Η προβληµατική αποκτά βαρύνουσα σηµασία στο 
σηµερινό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο όπου παρατηρούνται δύο 
φαινόµενα. Πρώτον, ο τρόπος διάδοσης της πληροφο-
ρίας έχει ριζικά µεταβληθεί. Σήµερα η εικόνα, χάρις στην 
ταχύτητα µετάδοσής της και την αναντίρρητη επικοινωνι-
ακή της δύναµη, υπερτερεί συστηµατικά έναντι του λόγου 
προφορικού ή γραπτού. Έτσι η τηλεόραση αναδεικνύεται 
στο κυρίαρχο µέσο πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, στον 
πρωταγωνιστή του παιγνιδιού. Το γεγονός αυτό επιφέρει 
ισχυρότατο πλήγµα στον ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα τη 
σταδιακή µεταµόρφωση του ραδιοφώνου από µέσο ενηµέ-
ρωσης και πολιτικής πληροφόρησης σε µέσο σκωπτικού 
ή σατιρικού λόγου µε συχνή χρήση αγοραίων εκφράσεων 
και βωµολοχιών. Δεύτερον, µεταβολή έχει υποστεί και ο 
τρόπος χρήσης της πληροφορίας. Η ιδιωτική επιχειρη-
µατική πρωτοβουλία αντικατέστησε επιτυχώς το κρατικό 
µονοπώλιο των µέσων ενηµέρωσης, αλλά παράλληλα δη-
µιούργησε νέες µορφές οικονοµικού καταναγκασµού που 
µέσω της ακροαµατικότητας83 αφενός και της διαφήµισης84 
ως πηγής εσόδων αφετέρου ασκούν σηµαντική πίεση στο 
περιεχόµενο και την ποικιλία των προγραµµάτων85. Έτσι, 

η πληροφορία, ως επικοινωνιακό αγαθό, επενδύει οµοιό-
µορφα προγράµµατα που ρέπουν συνεχώς προς υβριδικά 
σχήµατα καταργώντας τα όρια της τυπικής διάκρισης µεταξύ 
είδησης, ψυχαγωγίας και διαφηµιστικού µηνύµατος86.

30. Η παρέµβαση του εποπτικού φορέα µπορεί να λει-
τουργήσει εποικοδοµητικά υπό δύο προϋποθέσεις. Να 
ασκείται αφενός µε γνώµονα την αποτροπή µόνον των 
ακραίων φαινοµένων και να στοχεύει αφετέρου στη χρήση 
των διαπλαστικών δυνατοτήτων87 που διαθέτει καταφεύ-

77. Η διαγωνιστική εκποµπή µε τίτλο «Δική σου Ευκαιρία» που προβλή-
θηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό Alpha Channel είχε ως σκοπό την 
εύρεση θέσης εργασίας σε ανέργους υποψηφίους και µε το πρόσχηµα 
αυτό δηµοσιοποιούσε στοιχεία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου 
τους, ενώ παράλληλα προέβαινε σε έµµεση διαφήµιση του εργοδότη. 
Με την 317/2.11.2004 απόφαση του ΕΣΡ επιβλήθηκε η κύρωση της 
οριστικής διακοπής της εν λόγω εκποµπής. Βλ. σε [www.esr.gr]. 

78. Για την έννοια της µαζικής επικοινωνίας βλ. σε Γ. Κουµάντο, Ελευθερία 
και Ποιότητα, ό.π., σ. 155. 

79. Βλ. σε N. Luhmann, ό.π., σ. 147 επ.

80. Κατά την Π. Ζέρη (Η διασφάλιση της «ποιότητας», ό.π., σ. 65) «τα 
µέσα µαζικής επικοινωνίας γενικά και η τηλεόραση ειδικότερα, είναι 
οι βασικοί θεσµοί που καθορίζουν τις διαδικασίες αυτοαλλαγής της 
κουλτούρας, διότι δεν αποδίδουν απλά τις υπάρχουσες παραδόσεις 
και συνήθειες, αλλά παράγουν πολιτισµικά πρότυπα και µόδες µε τη 
διαρκή παραγωγή και παρουσίαση θεµάτων».

81. Ο H. Bourges, πρώην πρόεδρος της γαλλικής Ανεξάρτητης Αρχής για τη 
Ραδιοτηλεόραση (CSA) παρατηρεί εύστοχα ότι «δεν µπορούµε να δια-
πιστώνουµε την τεράστια επιρροή που τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρω-
σης άσκησαν στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων και των λαών χωρίς 
να επιθυµούµε να διευθετήσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της επιρροής 
στο µέλλον µας, αλλά και στην εξέλιξη της κοινωνίας µας» (µετάφραση 
δική µας). Βλ. σε [www.csa.fr/actualités/interventions].

82. «Η δυνατότητα κρατικής παρέµβασης, ακόµη και εάν αποσκοπεί απο-
κλειστικά στην εξασφάλιση της πολυφωνίας και στην παρουσίαση 
των αντίθετων απόψεων, έχει τα µειονεκτήµατά της. (…) Το κυριότερο 
όµως είναι ότι εάν η κρατική εξουσία έχει στα χέρια της ένα µηχα-
νισµό παρέµβασης εύκολα µπορεί να τον χρησιµοποιεί, ακόµη και 
προσχηµατικά, για άσκηση απειλών και πιέσεων που υπονοµεύουν 
την ανεξαρτησία του µέσου». Βλ. Σ. Τσακυράκη, Η ελευθερία του λόγου 
στις ΗΠΑ, Π. Σάκκουλας, 1997, σ. 191.

83. «Η ακροαµατικότητα είναι µία επικύρωση της αγοράς, της οικονοµίας, 
δηλαδή µίας εξωτερικής και αµιγώς εµπορικής νοµιµότητας και η 
υποταγή στις απαιτήσεις αυτού του εργαλείου µάρκετινγκ σε θέµατα 
κουλτούρας είναι ακριβώς ό,τι είναι σε θέµατα πολιτικής η δηµαγωγία 
που κατευθύνεται από τις σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης». Βλ. 
σε P. Bourdieu, ό.π., σ. 97.

84. Η Π. Ζέρη (Η διασφάλιση της «ποιότητας», ό.π., σ. 56 επ.) αναλύ-
ει διεξοδικά τη σχέση οικονοµικού καταναγκασµού και διαφήµισης 
επισηµαίνοντας την ιδιαιτερότητα των τηλεοπτικών αγορών όπου «οι 
τηλεθεατές δεν πληρώνουν για τα προγράµµατα που βλέπουν, ενώ οι 
ιδιωτικοί σταθµοί διασφαλίζουν την οικονοµική τους ύπαρξη µε το 
να πωλούν στις επιχειρήσεις, µέσω της πώλησης των διαφηµιστικών 
εκποµπών, ένα κοινό πρόθυµο να δει αυτές τις διαφηµίσεις». 

85. Κατά τον Χ. Ανθόπουλο (ό.π., σ. 833) «η πρωταρχική οικονοµική-
εµπορική διάσταση της ιδιωτικής τηλεόρασης συνίσταται στην «παρα-
γωγή» τηλεθέασης διά µέσου της προσφοράς στο κοινό τηλεοπτικών 
προγραµµάτων, τηλεθέαση η οποία «πωλείται» µε τη σειρά της στη 
διαφηµιστική αγορά».

86. Βλ. Π. Ζέρη, (Η διασφάλιση της «ποιότητας»), ό.π., σ. 57-58.

87. Στις διαπλαστικές δυνατότητες του εποπτικού οργάνου αναφέρεται 
η Π. Ζέρη (Θεσµοί εποπτείας, ό.π., σ. 105-106) επισηµαίνοντας ότι 
«το πρόβληµα της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, 
καθώς και των κριτηρίων και του τρόπου χρήσης τους για τον έλεγχο 
της τήρησης των προγραµµατικών αρχών, καθιστούν σαφές ότι η
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γοντας επικουρικώς στην κυρωτική διαδικασία. Χρήσιµο 
εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η δυνατότητα 
έκδοσης Οδηγιών (άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α΄88 του Ν 2863/
2000). Μία Οδηγία σχετική µε το κριτήριο της ποιοτικής 
στάθµης µπορεί να απαντήσει στο ερώτηµα τι συνιστά µη 
αποδεκτό περιεχόµενο ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος για 
τα δεδοµένα της εποχής. Μπορεί δηλαδή να εισφέρει τα 
χαρακτηριστικά των εκποµπών και των διαφηµίσεων που 
έρχονται σε αντίθεση µε τις συνταγµατικές αρχές λειτουργίας 
των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης λαµβάνοντας υπόψη 
τις κρατούσες σήµερα αντιλήψεις, τη φύση του θέµατος, τον 
τρόπο διάρθρωσης και παρουσίασής του, τις ειδικότερες 
περιστάσεις, την ώρα µετάδοσης της εκποµπής και τις αρχές 
της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. Είναι έτσι δυνατό να 
θεσπιστούν ειδικότεροι κανόνες που θα επισηµαίνουν τα 
µείζονα προβλήµατα στο περιεχόµενο και τη διάρθρωση 
των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, όπως την εκτεταµένη 
χρήση αθέµιτων µέσων για τη συλλογή των πληροφοριών 
(κρυφή κάµερα ή µικρόφωνο, απόκρυψη της ταυτότητας 
του δηµοσιογράφου κ.λπ.), την υποκατάσταση των θεσµών 
και των κρατικών οργάνων στις τηλεοπτικές δίκες, τη δη-
µόσια διαπόµπευση των συµµετεχόντων στις εκποµπές 
τηλεοπτικής αναπαράστασης της πραγµατικότητας (reality 
shows), την υπερβολική δραµατοποίηση89 των ειδήσεων, 
την κατά κόρον χρήση ακραίων εκφράσεων ασχέτως ώρας 
µετάδοσης, τις εκτροπές στη σήµανση των προγραµµάτων 
και ιδιαίτερα των εκποµπών σε επανάληψη, καθώς και τις 
πρακτικές παραπλάνησης των τηλεθεατών που αναπτύσσο-
νται στις νέες υβριδικές µορφές προγραµµάτων (τηλεπαι-
γνίδια, υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης για ανταλλαγή 
µηνυµάτων, τηλεπωλήσεις).

31. Εκτός αυτού, σηµαντικό θα ήταν να ενισχυθεί παραλλή-
λως ο πολιτιστικός ρόλος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης90. 
Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον µε τον αυξανόµενο ανταγω-
νισµό παραγωγής οικονοµικών προγραµµάτων µεγάλης 
εµβέλειας και την επικράτηση της Reality TV, η δηµόσια ρα-
διοτηλεόραση µπορεί να προχωρήσει σε πειραµατισµούς, 
να επενδύσει σε εκποµπές ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας 
υψηλού κόστους και αισθητικής, να αποτελέσει βήµα ερευ-
νητικής δηµοσιογραφίας, να προωθήσει την παραγωγή ευ-
ρωπαϊκών προγραµµάτων, να ενισχύσει τους ανεξάρτητους 
παραγωγούς, καθώς και να προτείνει εκποµπές κατάλληλες 
για παρακολούθηση από τα παιδιά ή τις κατηγορίες ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες. 

γ. Απορρύθµιση και αυτοδέσµευση 

32. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα των ρυθµιστικών 
παρεµβάσεων του ΕΣΡ κινδυνεύει να αποδυναµωθεί εάν 
δεν ενισχυθεί µε άλλους παράπλευρους µηχανισµούς. Σε 
πρώτο επίπεδο θα µπορούσε να προωθηθεί η λογική της 
απορρύθµισης91 µε την έννοια της διαβούλευσης µεταξύ 
εποπτικού οργάνου και ραδιοτηλεοπτικών φορέων προκει-
µένου να επιτευχθούν άτυπες συµφωνίες για συγκεκριµένα 

θέµατα, αντί της καταφυγής σε κυρωτικά µέσα. Σε δεύτερο 
επίπεδο είναι σηµαντικό να ενεργοποιηθούν οι διαδικασί-
ες αυτοδέσµευσης των φορέων. Με τον όρο αυτό νοούµε 
τους ηθικούς κανόνες συµπεριφοράς που ορισµένη οµάδα 
προσώπων θέτει αναφορικά µε τη δράση της σε συγκεκρι-
µένους τοµείς, κοινωνικούς ή επαγγελµατικούς, εντός του 
κανονιστικού πλαισίου που θεσπίζεται από το νόµο92. Η 
συµµόρφωση των φορέων και των δηµοσιογράφων µε τους 
Κώδικες επαγγελµατικής ηθικής και δεοντολογίας µπορεί να 
αποτελέσει ισχυρή βάση για την επίλυση των σηµαντικό-
τερων προβληµάτων του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου, αρκεί 
να εφορµάται από πρόθεση αληθούς δέσµευσης93 στις 
συνταγµατικές επιταγές όπως εξειδικεύονται στην ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία. 

33. Μόνον όµως η καταφυγή στην αυτοδέσµευση δεν 
αρκεί94. Κατά πρώτο λόγο, στη χώρα µας για την ώρα το 
στοίχηµα της αυτοδέσµευσης φαίνεται να έχει χαθεί, εφό-
σον οι συµβάσεις που καταρτίστηκαν από τους φορείς πε-
ριορίζονται στην επανάληψη των κανόνων δεοντολογίας 
που τίθενται από τους αντίστοιχους Κώδικες του ΕΣΡ, η δε 
πρακτική τους πόρρω απέχει από τη λογική της αυτόβουλης 
ρύθµισης. Κατά δεύτερο λόγο, η γιγάντωση της επιρροής 
των µέσων ενηµέρωσης και η συνακόλουθη εµπλοκή τους 
στις δοµές του κοινωνικού και πολιτικού συστήµατος επι-
βάλλουν τη λήψη πρόσθετων µέτρων. Αν αναλογιστούµε, 
όπως εύστοχα ειπώθηκε, ότι «η ηθική είναι αποτελεσµατική 

 άσκηση εποπτείας στο εµπορικό ραδιοτηλεοπτικό σύστηµα δεν µπο-
ρεί να περιορίζεται σε έναν έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας όπως 
συµβαίνει µε τη δικαιοσύνη». 

88. «Στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της παρ. 1 το ΕΣΡ µπορεί 
να απευθύνει σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή, αυτεπαγ-
γέλτως ή σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις, υπο-
δείξεις, ερωτήµατα και γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των 
διατάξεων των οικείων νόµων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και 
να ζητά τη συνδροµή κάθε άλλης ηµεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής 
και δικαστικής αρχής».

89. «Η τηλεόραση καλεί σε δραµατοποίηση µε τη διπλή έννοια του όρου: 
σκηνοθετεί σε εικόνες ένα γεγονός και υπερβάλλει τη σηµασία του». 
Βλ. P. Bourdieu, ό.π., σ. 30.

90. Βλ. σε Π. Ζέρη, Ψηφιακά Δίκτυα, ό.π., σ. 313-314.

91. Για την τάση υποχώρησης της κρατικής ρυθµιστικής πολιτικής έναντι 
της απορρύθµισης ή της επαναρρύθµισης της σχέσης των εποπτικών 
οργάνων µε τους εποπτευόµενους φορείς βλ. εκτενέστερα Π. Ζέρη, 
Θεσµοί εποπτείας, ό.π., σ. 98 επ.

92. Περισσότερα βλ. σε Ν. Κουλούρη, Η «αυτορρύθµιση» της ελληνικής 
ραδιοτηλεόρασης, ΔτΑ 19/2003, σ. 850, 854. 

93. Ο Ν. Κουλούρης (ό.π., σ. 851) επισηµαίνει δύο κινδύνους από την 
καταφυγή στους κανόνες αυτοδέσµευσης: αφενός την υπέρµετρη χρήση 
τους που µπορεί να οδηγήσει σε «βλαβερή κατάχρηση» και αφετέρου 
την τυπική επίκλησή τους «ως το άλλοθι ή το φύλλο συκής της παρα-
βατικότητας των παικτών της ραδιοτηλεόρασης».

94. Ο C.-J. Bertrand (ό.π., σ. 83-84) παρατηρεί ότι η συνείδηση επαρκεί 
όλο και λιγότερο από τη στιγµή που τα µέσα ενηµέρωσης µετατράπηκαν 
σε βιοµηχανία («La conscience individuelle suffit moins que jamais 
depuis que les médias ont tourné à la grosse industrie»). Αντιστοίχως ο 
Ν. Κουλούρης (ό.π., σ. 853) σηµειώνει ότι «η προσφυγή στην αυτορρύθ-
µιση συνιστά κατ΄ ουσία έκκληση στην ηθική  ευσυνειδησία των διοι-
κουµένων προϋποθέτοντας ένα επίπεδο πολιτιστικής ωριµότητας».



ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟY ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

57
1/2007 – Έτος 4ο

µόνο αν στηρίζεται σε δοµές, σε µηχανισµούς που κάνουν 
τους ανθρώπους να έχουν συµφέρον από την ηθική»95, 
τότε µπορούµε να αντιληφθούµε τη σηµασία µέτρων που 
εµπλέκουν το κοινό προκειµένου να γνωστοποιούν στους 
φορείς το κόστος σε ακροαµατικότητα της κάθε επιλογής 
τους. Μια πρώτη πρόταση αφορά στη δηµιουργία συστη-
µάτων αξιολόγησης και βράβευσης των προγραµµάτων 
από την Πολιτεία, το κοινό ή τους ίδιους τους φορείς96. 
Μια δεύτερη πρόταση αφορά στην εγκαθίδρυση ενός µά-
νατζµεντ ποιότητας στα µέσα ενηµέρωσης. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής των προγραµµάτων (εσωτερικό 
µάνατζµεντ) µπορεί να λειτουργήσουν θεσµοί που προβλέ-
πουν το σχεδιασµό της κάθε εκποµπής µε βάση σχετικές 
έρευνες για τις απόψεις των παραγωγών, των διευθυντών 
προγράµµατος, του κοινού και των ειδικών του χώρου97. 
Μπορεί επίσης να ανατεθεί η αξιολόγηση της ποιότητας 
των προγραµµάτων σε εξωτερικές οργανώσεις (εξωτερικό 
µάνατζµεντ) ώστε να ενθαρρυνθούν οι φορείς στην εγκα-
θίδρυση κριτηρίων ποιότητας πέρα και πάνω από τα νό-
µιµα όρια98. Τέλος, µία τρίτη πρόταση αναφέρεται σε ένα 
σύστηµα κοινωνικής εποπτείας ικανό να ενεργοποιήσει τη 
συνυπευθυνότητα όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Το 
σύστηµα αυτό προϋποθέτει την εκπόνηση Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Οπτικοακουστικών Μέσων, του οποίου οι ρυθµι-
στικές αρχές θα ικανοποιούν το αίτηµα διασφάλισης µίας 
ελάχιστης συνολικής οπτικοακουστικής προσφοράς ποιό-
τητας στον ευρωπαϊκό χώρο99. Την τήρηση των αρχών του 
Χάρτη εποπτεύει επιτροπή που θα απαρτίζεται από όλες 
τις κατηγορίες του κοινού, εκπροσώπους των µέσων και 
των δηµοσιογραφικών ενώσεων, καθώς και εκπροσώπους 
ανεξάρτητων αρχών. Σε αντίθεση µε το ισχύον σύστηµα δι-
οικητικής εποπτείας, η παράβαση των αρχών του Χάρτη δεν 
θα επισύρει κυρώσεις, αλλά θα οδηγεί στην παρακράτηση 
µέρος των εσόδων του φορέα σε όφελος της γενικότερης 
παραγωγής ποιοτικών προγραµµάτων100. 

Συµπερασµατικά
34. Η πρακτική εφαρµογή των προτεινόµενων θεωριών 

δεν είναι ενδεχοµένως άµεση στη χώρα µας, εφόσον η επι-

τυχία τους προϋποθέτει µεταξύ άλλων και την ύπαρξη νο-
µίµου πλαισίου λειτουργίας των εποπτευόµενων ιδιωτικών 
φορέων. Εισφέρουν εντούτοις στο διάλογο περί ποιότητας 
δύο σηµαντικά στοιχεία. Το πρώτο έγκειται στην ενεργο-
ποίηση της αυτοδέσµευσης ως εσωτερικού µηχανισµού 
ελέγχου των προγραµµάτων, ικανού να υποκαταστήσει σε 
µεγάλο βαθµό τους µηχανισµούς εξωτερικού έλεγχου και 
παράλληλα να στρέψει τον ανταγωνισµό των φορέων στην 
παραγωγή και µετάδοση µεγαλύτερου φάσµατος εκποµπών. 
Το δεύτερο έγκειται στην αλλαγή των κριτηρίων επιλογής 
των µεταδιδόµενων προγραµµάτων µε την ανατροπή της 
ισχύουσας πρακτικής που αναγορεύει την ακροαµατικότητα 
σε ρυθµιστή του ποιοτικού κριτηρίου ερήµην του αποδέκτη 
τους, δηλαδή του κοινού. Με την εµπλοκή του κοινού στις 
διαδικασίες ρύθµισης και την ενεργοποίηση της συνυπευ-
θυνότητας, η ακροαµατικότητα από αιτία διολίσθησης της 
ποιότητας µπορεί να µετατραπεί σε µοχλό βελτίωσης, ικανό 
να ενεργοποιήσει τις κρυφές και δηµιουργικές δυνάµεις της 
µαζικής επικοινωνίας. 

95. Βλ. P. Bourdieu, ό.π., σ. 81.

96. Βλ. σε Π. Ζέρη, Ψηφιακά Δίκτυα, ό.π., σ. 311.

97. Έτσι η Π. Ζέρη (Η διασφάλιση της «ποιότητας», ό.π., σ. 66-67) που 
σηµειώνει ότι η επίτευξη του αρχικού στόχου ποιότητας αξιολογείται 
µετά τη µετάδοση της εκποµπής και λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα 
βελτίωσης. 

98. Η Π. Ζέρη (Η διασφάλιση της «ποιότητας», ό.π., σ. 60) αναφέρει ότι 
τέτοιες διαδικαστικές ρυθµίσεις έχουν υιοθετηθεί στα δηµόσια ραδιο-
τηλεοπτικά ιδρύµατα της Ελβετίας, της Αυστρίας και της Γερµανίας.

99. Έτσι ο J.-M. Ferry, Δέκα θέσεις για το «ζήτηµα του Ευρωπαϊκού Κράτους», 
Α. Μανιτάκη-Λ. Παπαδοπούλου, Η προοπτική ενός Συντάγµατος για την 
Ευρώπη, Σάκκουλας, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2003, σ. 143.

100.  Εικάζουµε ότι αυτό είναι το αληθές νόηµα της πρότασης του J.-M. 
Ferry (ό.π., σ. 143-144) κατά την οποία «το νόηµα της καθιέρωσης 
συνυπευθυνότητας δεν είναι να επιβάλλονται κυρώσεις στις τηλεο-
πτικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν καθόλου ή δεν τηρούν επαρκώς 
τα κριτήρια του Χάρτη, αλλά να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός πα-
ρακράτησης ενός µέρους των εσόδων τους (π.χ. από διαφηµίσεις) 
προκειµένου αυτές οι επιχειρήσεις, αν και θα παραµένουν ελεύθερες 
να καταρτίζουν το πρόγραµµά τους, να συµβάλλουν τουλάχιστον έµ-
µεσα, µε αυτή τη χρηµατοδοτική συνεισφορά τους, στην ικανοποί-
ηση ελάχιστων ποιοτικών απαιτήσεων τις οποίες άλλες τηλεοπτικές 
επιχειρήσεις θα έχουν ικανοποιήσει άµεσα µε την ποιότητα του 
προγράµµατός τους».




