ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 268/30.5.2006
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Μαΐου 2006 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, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης .
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό της
εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού TOP TV (πρώην ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
TV) Νοµού Θεσσαλονίκης, ενδεχόµενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η Μαΐου 2006.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του 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. 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 2 παρ. 6 εδ. δ του Ν.2328/1995, κατά το οποίον κατά την αξιολόγηση
των υποψηφίων µε βάση το κριτήριο της προγραµµατικής πληρότητας λαµβάνονται
υπόψη η εµπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραµµάτων και των
συνεργατών του σταθµού, η ανάπτυξη προγραµµάτων στους τοµείς ενηµέρωσης,
επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράµµατος, τόσο των γενικής
στόχευσης σταθµών, όσο και των ειδικών σταθµών µε ιδιαίτερο προσανατολισµό σε
έναν από τους παραπάνω τοµείς ή σε µία από τις µορφές του λόγου και της τέχνης.
Λαµβάνεται επίσης υπόψη η αυτοδέσµευση του σταθµού ως προς τους κώδικες
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραµµάτων και διαφηµίσεων
που προτίθεται να εφαρµόσει.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 3 και 11 του Π.∆/τος 100/2000 κατά το οποίο ο χρόνος
µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του
µεταδιδοµένου κάθε ηµέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράµµατος ενώ εξάλλου ο
χρόνος ανακοινώσεων του τηλεοπτικού φορέα σχετικά µε τα δικά του προγράµµατα
δεν µπορεί να υπερβαίνει ανά δεδοµένη ώρα το 20%.
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IV. Το άρθρο 7 παρ. 1 στοιχ. α του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο η µετάδοση
από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης προγραµµάτων τηλεπώλησης
επιτρέπεται έως 8 το πού χρονοθυρίδων ηµερησίως, µε ελαχίστη διάρκεια για κάθε
µια τα 15 δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες ηµερησίως, ενώ εξάλλου στην αρχή
και στο τέλος της µετάδοσης χρονοθυρίδων τηλεπώλησης προβάλλεται ειδικό
οπτικοακουστικό σήµα µε σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόµενο
του ειδικού αυτού τηλεοπτικού προγράµµατος.
V. 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

Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου της ακροάσεως του εκπροσώπου της
εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας
του τηλεοπτικού σταθµού TOP TV (πρώην ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ TV) και του
υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο ως άνω τηλεοπτικός
σταθµός συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας
λειτουργίας σταθµού περιφερειακής εµβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.
2644/1998 θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως. Είναι βέβαιον ότι ο τηλεοπτικός
σταθµός στερείται προγράµµατος. Η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού εταιρεία
µε σύµβαση την οποία συνήψε κατά την 20.7.2005, παρεχώρησε, εκχώρησε και
µεταβίβασε το δικαίωµα λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού στη Σοφία
Παναγιωτίδου την οποία εγκατέστησε διάδοχο στα δικαιώµατά της. ΄Όµως κατά το
άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2644/1998 ο συνολικός χρόνος του οπτικοακουστικού
περιεχοµένου που µπορεί να παραχωρηθεί σε διαχειριστή ή προµηθευτή
προγράµµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προγράµµατος,
υπολογιζοµένου σε µηνιαία βάση. ΄Εκτοτε, ο τηλεοπτικός σταθµός λειτουργεί όχι
από την δικαιούχο εταιρεία, αλλά από την συνάψασα την ως άνω σύµβαση Σοφία
Παναγιωτίδου, δυνάµει της προαναφερθείσης παρανόµου συµβάσεως, στερούµενος
παντελώς προγράµµατος και µεταδίδων τηλεπωλήσεις και διαφηµιστικά µηνύµατα.
Ενδεικτικώς αναφέρεται, ότι κατά την 5.11.2005, 18.2.2006 και 21.2.2006,
µεταδόθηκαν τηλεπωλήσεις συνολικώς, 8 ωρών 17΄ και 34΄΄ , 12 ωρών 50΄ και 23΄΄ ,
11 ωρών 51΄ και 48΄΄ αντιστοίχως, δηλαδή πέραν του νοµίµου ορίου των τριών ωρών
ηµερησίως. Επίσης τις ίδιες ηµέρες µεταδόθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα 15 ωρών
35΄ και 57΄΄, 10 ωρών 7΄ και 49΄΄ , 11 ωρών 47΄ και 40΄΄ αντιστοίχως, δηλαδή κατά
χρόνον που υπερβαίνει το 15% του ηµερησίου τηλεοπτικού προγράµµατος. Για όλες
αυτές τις σοβαρότατες εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό
σταθµό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του. Μειοψήφησαν
εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους
οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου των 40.000 και
50.000 ευρώ αντιστοίχως.
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Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού TOP TV Νοµού Θεσσαλονίκης, την
διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Μαΐου 2006.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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