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Σήμερα ημέρα Δευτέρα  17 Μαρτίου  2014 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  Αποστολάς,  Άρης  Σταθάκης.  Απών το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΘΕΑΜΑΤΟΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  TV 100  Νομού Θεσσαλονίκης, 
καθώς και του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο FM 100 Νομού 
Θεσσαλονίκης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2014.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο μετά από ειδική άδεια του 
ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, 
για πέντε (5) το πολύ ώρες κάθε ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που 
δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας 
δικτύωσης.
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 11 παρ.  11 περ.  α  του Ν.  3592/2007 κατά το  οποίο επιτρέπεται  η 
δικτύωση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από 
ένα σταθμό περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. στο 
οποίο υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι 
οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια. Οι σταθμοί που δικτυώνονται 
μπορούν  να  μεταδίδουν  το  πρόγραμμα  του  σταθμού,  με  τον  οποίον  τελούν  σε 
δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση 
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης θα παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των 
σταθμών  που  δικτυώνονται  και  εφόσον  δεν  αναιρείται  ο  χαρακτήρας  του 
προγράμματος.
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ΙV. 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.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΘΕΑΜΑΤΟΣ  &  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο TV 
100  Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο  FM 100  Νομού  Θεσσαλονίκης,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως και  ακροάσεως,  από  dvds που απέστειλαν στην υπηρεσία ο εν 
λόγω τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός, ροής προγράμματος κατά την 10, 14, 
17, 18 και 21.10.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα: Κάθε φορά στην τηλεόραση στους 
τίτλους έναρξης και λήξης και στο ραδιόφωνο στην έναρξη ακούγεται  το εξής: Η 
αθλητική ομάδα της  TV 100 και  του  FM 100 παίζει σε διπλό ταμπλό.  Σε διπλό 
ταμπλό.  Σε διπλό ταμπλό.  Από την Tv 100 και τον Fm 100 ταυτόχρονα. Παράλληλα 
και  από την παρακολούθηση των εκπομπών της τηλεόρασης και  του ραδιοφώνου 
φαίνεται  ταυτόχρονη  αναμετάδοση  της  ίδιας  εκπομπής  στην  τηλεόραση  και  στο 
ραδιόφωνο.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος  μεταδίδει  παρανόμως την καθημερινή  εκπομπή με 
τίτλο «Σε διπλό ταμπλό» του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «FM 
100»  Νομού  Θεσσαλονίκης  με  ταυτόχρονη  παρουσίαση  του  στούντιο  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού.  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  δικτυώσεως  μεταξύ 
ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού, παρότι ο νόμος συγχωρεί τη δικτύωση μόνο 
μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών ή μόνο μεταξύ τηλεοπτικών σταθμών. Το γεγονός ότι 
στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  ο  ραδιοφωνικός  και  τηλεοπτικός  σταθμός  ανήκουν 
στην ίδια επιχείρηση δε διαφοροποιεί την κατάσταση. Και τούτο διότι ο νομοθέτης 
αξιώνει την αυτοτέλεια εκάστου τμήματος με ίδιο προσωπικό και ίδιο πρόγραμμα. 
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  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΘΕΑΜΑΤΟΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  TV 100 Νομού Θεσσαλονίκης και του 
ραδιοφωνικού σταθμού με  το διακριτικό  τίτλο  FM 100  Νομού Θεσσαλονίκης, τη 
διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  όπως  παύσει  την  παράνομη  δικτύωση  του 
ραδιοφωνικού  και  του  τηλεοπτικού  σταθμού,  με  απειλή  επιβολής  αυστηροτέρων 
κυρώσεων.

 Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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