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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 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  Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.

 I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ALTER 
CHANNEL, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουλίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  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. Το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989, κατά το οποίο στο κέντρο εκπαιδεύσεως και 
αποκαταστάσεως  τυφλών  και  στον  Πανελλήνιο  Σύνδεσμο  Τυφλών  ανατίθεται  η 
δημιουργία υποδομής στο μεν πρώτο για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδεύσεως και 
πληροφορήσεως τυφλών μαθητών και φοιτητών, στο δε δεύτερο για τη δημιουργία 
εθνικού  δικτύου  υπηρεσιών  και  μέσω  παροχής  πληροφορήσεως  εγκυκλοπαιδικής 
μορφώσεως  σ  τους  Έλληνες  τυφλούς,  ενώ  εξάλλου  για  την  υλοποίηση  αυτών 
παραχωρείται στους προαναφερόμενους φορείς ετησίως ισόποσο 0,3% των ετησίων 
ακαθαρίστων εσόδων της ιδιωτικής τηλεοράσεως.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 8  παρ.  2  του Π.  Δ/τος  212/1995,  κατά το  οποίο  σε  περίπτωση μη 
καταβολής  του  οφειλόμενου  ποσού  το  ΕΣΡ  μπορεί  να  επιβάλει  στον  τηλεοπτικό 
σταθμό τις διοικητικές κυρώσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας,

IV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
σταθμού  ALTER CHANNEL, και του υποβληθέντος υπομνήματος,  προέκυψαν τα 
ακόλουθα:   Δια  των  υπ’  αριθμ.  250/23.12.2008,  288/9.6.2009  και  316/30.9.2009 
αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 
του Ν. 1866/1989 του Υπουργείου Εσωτερικών καταλογίστηκαν στην φορέα του ως 
άνω  τηλεοπτικού  σταθμού  εταιρεία  τα  εις  τις  εν  λόγω  πράξεις  αναφερόμενα 
χρηματικά  ποσά.  Εκ  των  υπ’  αριθμ.  344/23.12.2009,  369/23.3.2010  και 
381/23.4.2010 εγγράφων της ως άνω δημοσίας υπηρεσίας, προκύπτει ότι η εν λόγω 
εταιρεία δεν εξεπλήρωσε την εκ της ως άνω διατάξεως του νόμου, και τις πράξεις 
καταλογισμού  που προαναφέρθηκαν,  υποχρεώσεις  της.  Για  την  εν  λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ALTER CHANNEL, την διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως εκπληρώσει την εκ του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989 και  
τις  εκ  των  υπ’  αριθμ.  250/23.12.2008,  288/9.6.2009  και  316/30.9.2009  πράξεων 
καταλογισμού υποχρεώσεις της, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  30η Ιανουαρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Φεβρουαρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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