ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 175/22.6.2004

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 22 Ιουνίου 2004 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης
Ροδόλφος Μορώνης.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό
του
ιδιωτικού
τηλεοπτικού
σταθµού
BEST
CHANNEL
–
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ BEST CHANNEL A.E. Νοµού Θεσσαλονίκης,
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Ιουνίου 2004, κατά
την οποία δεν εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθµού, καίτοι
είχε κλητευθεί δια της υπ’ αριθ. 8568/15.6.2004 προσκλήσεως του ΕΣΡ, η
οποία έχει αποσταλεί σε αυτόν δια τηλεοµοιoτύπου και έχει παραληφθεί από
αυτόν, όπως προκύπτει από της 16.6.2004 επιβεβαιώσεως. Εµφανίστηκε ο
δικηγόρος Νικόλαος Κοντοζαµάνης, ο οποίος δήλωσε ότι έλαβε µεν την
κλήση, αλλά ότι δεν εκπροσωπεί τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθµό. Πλην όµως
ο εν λόγω δικηγόρος είχε εµφανιστεί κατά τη συνεδρίαση της 20.4.2004 και
ως εκπρόσωπος του σταθµού είχε ζητήσει την αναβολή της συζητήσεως
εκκρεµούσης υποθέσεως του τηλεοπτικού σταθµού. Ο πληρεξούσιος
δικηγόρος παρέσχε την εξήγηση ότι είχε ζητήσει την αναβολή κατόπιν
παρακλήσεως συναδέλφου του εκ Θεσσαλονίκης, εκπροσώπου του
τηλεοπτικού σταθµού, της οποίας όµως δεν είχε ούτε τη διεύθυνση ούτε το
τηλέφωνο. Η Ολοµέλεια έκρινε ότι ο τηλεοπτικός σταθµός έλαβε γνώση της
προσκλήσεως και δεν έχει παραστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως προς
παρέλκυση αυτής και αποφυγή επιβολής κυρώσεων.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 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, ενώ ο έλεγχος και η
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του
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Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος
ορίζει.
ΙΙ. Το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον το ΕΣΡ µπορεί να ζητήσει
κάθε στοιχείο σχετικό µε τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση του σταθµού και ιδίως
σε σχέση µε το πρόγραµµα.
ΙΙΙ. 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

Εκ των στοιχείων του φακέλου του τηλεοπτικού σταθµού BEST CHANNEL Νοµού
Θεσσαλονίκης προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 124/6.5.2004 απόφαση του
ΕΣΡ έχει επιβληθεί στην εταιρεία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ BEST CHANNEL A.E.
ιδιοκτήτρια του ως άνω τηλεοπτικού σταθµού, η κύρωση του προστίµου των 60.000
ευρώ. Με το υπ’ αριθ. 7111/13.5.2004 έγγραφο του ΕΣΡ εκζητήθηκαν από την
εταιρεία τα κάτωθι στοιχεία:
•
•
•

Τον δηµοσιευµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2002.
Τα στοιχεία της ανωτέρω εταιρείας (ταχ. διεύθυνση, ταχ. κώδικα, τηλέφωνο
και fax), καθώς και το ΑΦΜ και τη ∆.Ο.Υ. στην οποία ανήκει.
Τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας (ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο, ταχ. διεύθυνση, ταχ. κώδικα, ΑΦΜ και ∆.Ο.Υ.).

Το έγγραφο αυτό έχει σταλεί στον ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο του τηλεοπτικού
σταθµού δια τηλεοµοιοτύπου και έχει παραληφθεί από αυτόν, όπως προκύπτει εκ της
από 20.5.2004 επιβεβαιώσεως. Παρά ταύτα η εταιρεία εκώφευσε κατά παράβαση της
εκ του υπό στοιχείο ΙΙ διατάξεως του νόµου υποχρεώσεώς της. Πρόκειται περί
τηλεοπτικού σταθµού υποκρυπτοµένου και αρνουµένου δολίως να παραδώσει
εκζητούµενα στοιχεία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω τηλεοπτικό σταθµός
θεωρείται ως νοµίµως λειτουργών δυνάµει του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998
και ως εκ τούτου δεν έχει άδεια λειτουργίας. Ενόψει τούτου δεν είναι δυνατή η
επιβολή της από τα άρθρα 4 παρ. 1 στοιχ. εε και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995
προβλεποµένης κυρώσεως της ανακλήσεως της αδείας αυτού, γιαυτό επιβάλλεται η
ανάλογη κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό BEST CHANNEL –
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ BEST CHANNEL A.E. Νοµού Θεσσαλονίκης την κύρωση
της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 22α Ιουνίου 2004.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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