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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 571/23.11.2010

Σήμερα ημέρα Τρίτη 23 Νοεμβρίου 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 ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Ιστορικό – Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 20.8.2010
αίτηση του Εμμανουήλ Ολυμπίτη προς την εταιρεία με την επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθμού ΑΙΓΑΙΟ TV Νομού Δωδεκανήσου, με τις οποίες ζήτησε την
επανόρθωση της προσβληθείσης τιμής του.
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 2α Νοεμβρίου 2010.
2. 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. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό το
σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
ΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 5 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο κάθε πρόσωπο
του οποίου από το περιεχόμενο τηλεοπτικής εκπομπής προσβάλλονται δικαιώματα
όπως η προσωπικότητα, η τιμή, η υπόληψη, ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη
εκπομπή και αν το αίτημα απορριφθεί, διαβιβάζεται υποχρεωτικώς με την
αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το
οποίο αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του, περί αποδοχής ή όχι της αιτήσεως
προς αποκατάσταση της τιμής του αιτούντος.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου της εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού
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ΑΙΓΑΙΟ TV Νομού Δωδεκανήσου, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία της εκπομπής «Εν… Καλύμνω» της 5 ης
Αυγούστου 2010, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο Εμμανουήλ Ολυμπίτης υπέβαλλε προς
τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό την από 20.8.2010 αίτησή του με την οποία
ισχυρίστηκε ότι δια της εκπομπής με τον τίτλο «Εν… Καλύμνω» της 5 ης Αυγούστου
2010 έχει προσβληθεί η τιμή και η υπόληψή του, γι΄ αυτό και ζήτησε την κατά την
προαναφερθείσα διάταξη του νόμου επανόρθωση. Η εν λόγω αίτηση επεδώθηκε στον
τηλεοπτικό σταθμό κατά την 23.8.2010, όπως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ.
6145/23.8.2010 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο της
Κω, Κωνσταντίνο Μπούλια. Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν υπέβαλε στο ΕΣΡ απόφασή
του περί αποδοχής του αιτήματος μετά της ροής προγράμματος κατά την οποίαν έγινε
η επανόρθωση ούτε απόφαση περί απορρίψεως του αιτήματος, όπως είχε υποχρέωση.
Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού ότι η επανόρθωση
αποδεικνύεται από την ιστοσελίδα του θιγέντος Εμμανουήλ Ολυμπίτη δεν είναι
επαρκές αποδεικτικό στοιχείο περί του ότι ο τηλεοπτικός σταθμός εξεπλήρωσε την
προαναφερθείσα νόμιμη υποχρέωσή του. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται να
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Μειοψήφησε το μέλος Ίρις Αυδή-Καλκάνη, κατά την οποία θα έπρεπε να επιβληθεί η
διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών, λαμβανομένων υπόψη του
ύψους της επένδυσης που ανέρχεται στο ποσό των 84.823,50 Ευρώ, του γεγονότος
ότι έχουν επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό με τις υπ΄αριθμ. 112/5.4.2005,
454/11.9.2007, 69/5.2.2008, 296/3.6.2008, 427/21.9.2010 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ.
διοικητικές κυρώσεις και της βαρύτητος της παραβάσεως, ενδείκνυται όπως, το
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΑΙΓΑΙΟ TV Νομού Δωδεκανήσου, την
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 με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΑΙΓΑΙΟ TV με έδρα στην Κάλυμνο, με
Α.Φ.Μ. 099593698 Δ.Ο.Υ. Καλύμνου.
2. Της Αδαμαντίας Πολυμέρου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 067278876, Δ.Ο.Υ.
Καλύμνου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 23 η Νοεμβρίου 2010, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Ιανουαρίου 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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