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Αριθ. 85/27.3.2014Αριθ. 85/27.3.2014

     Σήμερα ημέρα Πέμπτη 27 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,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  τον  τηλεοπτικό 
σταθμό με το διακριτικό τίτλο CHANNEL 9 (ΠΡΩΗΝ COSMOPOLIS TVC) 
Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  CHANNEL  NINE  A.E.  
(ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ COSMOPOLIS TVC A.E.),  μετά 
της υπ’ αριθμ. 4385/2013 αποφάσεως του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ακύρωσης της  υπ’ αριθμ. 119/20.2.2012 αποφάσεως του ΕΣΡ.

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

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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό 
τη μετάδοση 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.

ΙΙ. Τα άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ. 6 στοιχ. δ και 3 παρ. 1 στοιχ. α του Ν. 2328/1995, κατά 
τα οποία αφενός οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα 
του  προγράμματος,  καθώς  και  την  προαγωγή  του  πολιτισμού,  με  τη  μετάδοση 
εκπομπών λόγου και τέχνης, και αφετέρου οι τηλεοπτικοί σταθμοί γενικής στόχευσης 
υποχρεούνται  να  αναπτύσσουν  τα  προγράμματά  τους  στους  τομείς  ενημέρωσης, 
επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας. 

ΙΙΙ.  Το άρθρο 17 παρ. 1 και  2  του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι τηλεοπτικοί 
σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος αυτού 
και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού 
τηλεοπτικού  σταθμού,  θεωρούνται  ως  νομίμως  λειτουργούντες  και  οφείλουν  να 
τηρούν τους προβλεπόμενους από το άρθρο 3 του Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας.
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ΙV. Το άρθρο 4,  παρ. 1,  στοιχείο  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  από  το  άρθρο  4  του  Ν.  2328/1995 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Με την υπ’αριθμ. 119/20.2.2012 απόφαση του ΕΣΡ έγινε δεκτό ότι ο τηλεοπτικός 
σταθμός  με  το  διακριτικό  τίτλο  CHANNEL  9  (ΠΡΩΗΝ COSMOPOLIS  TVC) 
Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E. (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
COSMOPOLIS TVC A.E.),  παραβίασε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  15  παρ.  2  του 
Συντάγματος  και  1  παρ.  1  του  νόμου  2328/1995  ως  προς  το  περιεχόμενο  του 
μεταδιδομένου  από  αυτόν  προγράμματος.  Εν  όψει  τούτου  επιβλήθηκε  στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου των 150.000 ευρώ. Όμως με 
την  υπ’ αριθμ. 4385/2013 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας 
ακυρώθηκε  η  κυρωτική  απόφαση  του  ΕΣΡ  λόγω  κακής  συγκροτήσεως  της 
Ολομελείας του ΕΣΡ δια της συμμετοχής μέλους του οποίου είχε λήξει η τετραετής 
θητεία.  Ενόψει  του  ότι  η  απόφαση  του  ΕΣΡ  ακυρώθηκε  από  το  Συμβούλιο  της 
Επικρατείας για τυπικό και όχι ουσιαστικό λόγο, νομίμως έχει εισαχθεί η υπόθεση 
ενώπιον της Ολομελείας για νέα κατ’ ουσία κρίση.

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  του  τηλεοπτικού  σταθμού  CHANNEL  9  (ΠΡΩΗΝ COSMOPOLIS 
TVC)  Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  CHANNEL  NINE  A.E.  (ΠΡΩΗΝ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  COSMOPOLIS  TVC  A.E.),  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία της κατωτέρω εκπομπής, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την 26.4.2004 και 30.4.2004 
πλέον  των  11  ωρών  κατά  24ωρο  εξέπεμπε  πρόγραμμα  τηλεπαιχνιδιών  με  χρήση 
τηλεφωνικών  συσκευών  090  υψηλής  χρέωσης,  για  τις  οποίες   έχουν  υποβληθεί 
πολλές  διαμαρτυρίες  πολιτών,  περί  εκμεταλλεύσεως  αυτών  δι’  αναμονής  στην 
τηλεφωνική  γραμμή  προς  επικοινωνία  και  εντεύθεν  χρέωση  αυτών  με  υψηλές 
δαπάνες  τηλεφώνου.  Πλέον  τούτου,  η  ανάλωση  του  ημίσεως  προγράμματος  ανά 
24ωρο με τα εν λόγω τηλεπαιχνίδια, χαμηλοτάτης ποιότητος, συνιστά παράβαση της 
υφισταμένης  υποχρεώσεως  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ως  τοιούτου  γενικής 
στόχευσης,  προς  πραγματοποίηση  εκπομπών  ενημερώσεως,  επιμορφώσεως, 
ψυχαγωγίας  και  ποιότητος.  Είναι  αληθές  ότι  ο  τηλεοπτικός  σταθμός,  δια  του 
υπομνήματός  του,  ισχυρίστηκε  ότι,   πλην  των  ως  άνω  δύο  ημερών,  κατά  τις 
υπόλοιπες  ημέρες  του  μηνός  Απριλίου  η  διάρκεια  εκπομπής  τηλεπαιχνιδιών  ήταν 
πολύ μικρότερη,  όμως ο εν  λόγω ισχυρισμός του τηλεοπτικού σταθμού,  περί  του 
οποίου υπέβαλε και σχετικό πίνακα, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και δεν είναι 
δυνατόν να γίνει αποδεκτός. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον τηλεοπτικό σταθμό έχουν 
επιβληθεί δια των υπ’ αριθ. 135/14.1.2003, 208/1.4.2003, 294/10.6.2003 αποφάσεων 
του ΕΣΡ οι διοικητικές κυρώσεις της συστάσεως, του προστίμου των 300.000 ευρώ 
και  της  συστάσεως,  αντιστοίχως.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η κύρωση του προστίμου. 
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Η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία δια των προτάσεών της ισχυρίζεται 
ότι το ΕΣΡ στερείται νομίμου συγκροτήσεως διότι δια του άρθρου 110 παρ. 12 του 
Νόμου 4055/2012 έληξε η θητεία του Προέδρου και τριών μελών. Είναι αληθές ότι 
κατά την εν λόγω διάταξη του Νόμου η αντικατάσταση των αποχωρούντων μελών 
πραγματοποιείται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του Νόμου και μέχρι 
την  αντικατάσταση  παρατείνεται  η  θητεία  των  αποχωρούντων.  Όμως  η  εν  λόγω 
προθεσμία, η οποία αφορά τον Πρόεδρο και τα δύο πρώτα μέλη, παρατάθηκε με το 
άρθρο 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012, το άρθρο 12 παρ. 3 του Νόμου 4081/2012, το  
άρθρο 166 παρ. 3 του Ν. 4099/2012, το άρθρο 2 του Νόμου 4126/2013, το άρθρο 26 
του Ν. 4151/2013,  το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου 4172/2013 και το άρθρο 13 του 
Νόμου 4237/2014 έως τις 17.7.2014. Επομένως, ο ισχυρισμός του εκπροσώπου της 
ως άνω εταιρείας περί κακής συγκροτήσεως της Ολομελείας είναι αβάσιμος. Πλέον 
τούτου, η ως άνω εταιρεία δια των προτάσεών της ισχυρίζεται ότι το ΕΣΡ στερείται 
νομίμου συγκροτήσεως διότι συμμετέχει σε αυτήν ως μέλος ο Γεώργιος Στεφανάκης, 
ο οποίος είναι δικηγόρος και ασκεί το δικηγορικό του λειτούργημα. Όμως ήδη το 
Συμβούλιο  της  Επικρατείας  δια  της  υπ’  αριθμ.  5004/2013  αποφάσεως  του  Δ’ 
Τμήματος έχει δεχθεί ότι ναι μεν κατά το άρθρο 3 παρ. 5 του Νόμου 3051/2002, κατά 
τη διάρκεια της θητείας των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών αναστέλλεται η άσκηση 
κάθε δημοσίου λειτουργήματος, όμως ανεξαρτήτως αν η δικηγορία αποτελεί άσκηση 
δημοσίου  λειτουργήματος,  ο  Νόμος  δεν  απαγγέλλει  ως  συνέπεια  της  τυχόν 
παράβασης  την  έκπτωση  από  την  ιδιότητα  του  μέλους  της  Ανεξαρτήτου  Αρχής. 
Επομένως, ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της ως άνω εταιρείας είναι αβάσιμος.

Ισχυρίζεται  η  ως  άνω  εταιρεία  ότι  στερήθηκε  του  δικαιώματος  προηγουμένης 
ακροάσεως  λόγω  ελλείψεως  της  κατά  το  έτος  2004  γενομένης  κλήσεως  προς 
παράσταση ενώπιον της Ολομελείας.  Όμως η συζήτηση της υπό κρίση υποθέσεως 
έγινε  μετά  την  υπ’  αριθμ,  2235/28.2.2014  κλήση  του  ΕΣΡ  προς  την  εταιρεία. 
Επομένως ο ως άνω ισχυρισμός στηρίζεται επί εσφαλμένης προϋποθέσεως και είναι 
αβάσιμος. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 2.450.071,61 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό,  και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί  
στον  τηλεοπτικό  σταθμό  με  τις  υπ’  αριθ.  135/14.1.2003,  294/10.6.2003, 
343/16.11.2004,  29/25.1.2005,  458/22.11.2005,  146/27.3.2006,  213/3.5.2007, 
68/10.2.2009, 119/20.2.2012, 222/23.4.2012  αποφάσεις του ΕΣΡ διάφορες κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Προσδιορίζει το δια της υπ’ αριθμ. 119/20.2.2012 αποφάσεως του ΕΣΡ επιβληθέν 
στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
CHANNEL NINE A.E. (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ COSMOPOLIS 
TVC  A.E.), ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  CHANNEL  9  (ΠΡΩΗΝ 
COSMOPOLIS TVC),  πρόστιμο για την εις το αιτιολογικό εκτροπή στο ποσό  των 
100.000 ευρώ το οποίο και επιβάλλει,  μη ακυρωθείσης κατά τούτο της κυρωτικής 

3

ΑΔΑ: ΒΙ07ΙΜΕ-ΜΑ8



αποφάσεως  δια  της  υπ’  αριθμ.  4385/2013  αποφάσεως  του  Δ’  Τμήματος  του 
Συμβουλίου Επικρατείας 

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 διάταξή της, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της  εταιρείας  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  CHANNEL  
NINE A.E.,  που εδρεύει στον ΄Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στην Λεωφ. Παύλου 
Μελά 25, με ΑΦΜ 999448570, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως συνεχείας της εταιρείας 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  COSMOPOLIS 
TVC.

2. Του  Αναστασίου  Μπούρα  του  Κωνσταντίνου,  κατοίκου  Παλαιού  Ψυχικού 
Αττικής, στην οδό Γύζη 7, με Α.Φ.Μ. 014045305, Δ.Ο.Υ. ΚΓ΄ Αθηνών, ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Της Βασιλειάδου Ανεζίνας του Χαραλάμπους, με ΑΦΜ 106790763, Δ.Ο.Υ. 
ΙΔ’ Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  27η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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