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Σήμερα ημέρα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας  Κουράκης  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Ίρις  Αυδή-Καλκάνη,  
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών ο Κωνσταντίνος  
Τσουράκης.    

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την  εταιρεία  με  την  επωνυμία   ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΔΙΑΥΛΟΣ 
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Νομού  Σερρών, παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 7η  Δεκεμβρίου 2010.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και  η  τηλεόραση  υπάγονται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους.  Ο  έλεγχος  και  η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι  ανεξάρτητη αρχή,  όπως ο νόμος 
ορίζει. 

ΙΙ.  To άρθρο 3 παρ. 12 του  N. 2328/1995, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών 
τους στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων και 
ούτω καθ΄  εξής,  έως 3  τουλάχιστον  μήνες  από την ημέρα της  μετάδοσης  και  να 
χορηγούν  αντίγραφα  στους  ενδιαφερομένους  προκειμένου  αυτοί  να  ασκήσουν  το 
δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  ιδιοκτήτρια 
του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΔΙΑΥΛΟΣ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Νομού  Σερρών  και  του 
υποβληθέντος  υπομνήματος, προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Το  Ε.Σ.Ρ.  με  το  Α.Π. 
8151/19.8.2010 έγγραφό του εκζήτησε από τον  τηλεοπτικό  σταθμό  την  υποβολή, 
εντός  δύο  εργασίμων  ημερών,  της  ροής  προγράμματος  κατά  την  20.7.2010.   Το 
έγγραφο αυτό έχει παραληφθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό δια τηλεομοιοτύπου όπως 
προκύπτει  εκ  της  από 19.8.2010 επιβεβαιώσεως.  Ο εκπρόσωπος  του  τηλεοπτικού 
σταθμού, δια του εγγράφου του με αρ. πρωτ. 43/23.8.2010 υπέβαλλε τέσσερα  dvd 
συνολικής διαρκείας 20 ωρών και 45 λεπτών, από τα οποία δεν προκύπτει η συνεχής 
ροή προγράμματος και σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει ροή εικοσιτετραώρου. Ο 
ισχυρισμός  του  εκπροσώπου  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ότι  τούτο  οφείλεται  σε 
τεχνικούς  λόγους  είναι  προσχηματικός.  Συνεπεία  των  ως  άνω  ελλείψεων  έχει 
καταστεί  ανέφικτος  ο  από  το  ΕΣΡ  έλεγχος  της  καταγγελθείσης  υπερβάσεως  του 
νομίμου ορίου της προβολής διαφημίσεων. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται να 
επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου. 
Μειοψήφησαν  ο  Αντιπρόεδρος  Νέστορας  Κουράκης  και  τα  μέλη  Γιάννης 
Παπακώστας και Ίρις Αυδή Καλκάνη, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Εν όψει της ισοψηφίας υπερισχύει κατά το άρθρο 
15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου.

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως,  του εξ 25.041,10 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο 
καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Νομού Σερρών, τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ.

Κατά το  άρθρο  4  παράγραφος  3  του  Ν.  2328/1995,  όπως  έχει  μετά  την  δια  του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της  εταιρείας  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ,  με 
ΑΦΜ  800245091,  Δ.Ο.Υ. Νέας Ζίχνης.

2. Του Χαρίτωνος Κατσαρά του Δούκα,  με ΑΦΜ  042731333,  Δ.Ο.Υ. Νέας 
Ζίχνης, ως νομίμου εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  21η Δεκεμβρίου  2010,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Ιανουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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