ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 201/1.4.2003
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Απριλίου 2003 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, Αργύριος Καρράς
Ροδόλφος Μορώνης,.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του
τηλεοπτικού
σταθµού
ΑΘΗΝΑ
TV
–
ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α.Ε. ενδεχόµενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας.
2. 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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει 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, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου.
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1866/1989, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεί τον άµεσο
έλεγχο του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως, προκειµένου να
εξασφαλισθεί η ποιότητα των προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του
Συντάγµατος.
ΙΙΙ. Το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι τηλεοπτικοί
σταθµοί περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλλει εµπροθέσµως αίτηση για
χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού, θεωρούνται ως
νοµίµως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον
αναγραφόµενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων. Ενώ εξάλλου οι αναφερόµενοι
τηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόµενους από το άρθρο 3 του
Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας, καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους
ισχύοντες Κώδικες ∆εοντολογίας του Ε.Σ.Ρ. Η παράβαση των ανωτέρω κανόνων έχει
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ως συνέπεια την άµεση διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού, καθώς και
αρνητική αξιολόγηση κατά τη βαθµολόγηση από το ΕΣΡ.
ΙV. Τα άρθρα 3 παρ. 23 και 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία οι εις το
πρώτο εξ αυτών αναφερόµενοι κανόνες συνιστούν όρο της αδείας λειτουργίας των
τηλεοπτικών σταθµών και σε περίπτωση παραβίασής τους επιβάλλονται από το ΕΣΡ
οι νόµιµες κυρώσεις.
V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 2 του ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις νόµιµες
κυρώσεις.
VI. Το άρθρο 5 παρ. 6 στοιχ. αα και 10 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίον η
τηλεοπτική διαφήµιση δεν πρέπει να απάδει προς το σεβασµό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωµατικά τους ανηλίκους.
VII. Τα άρθρα 4 παρ. 2 και 10 του Κανονισµού 3/1991 του ΕΣΡ, κατά τα οποία ο
ραδιοτηλεοπτικός σταθµός οφείλει να µη µεταδίδει διαφηµίσεις, οι οποίες απάδουν
προς το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εκµεταλλεύονται τις προλήψεις
και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων, ενώ εξάλλου η τηλεοπτική διαφήµιση δεν
πρέπει να προκαλεί κίνδυνο ηθικής βλάβης στους ανηλίκους.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΑΘΗΝΑ TV, του υποβληθέντος
υποµνήµατος και της υπό του Συµβουλίου παρακολουθήσεως εκποµπών, προέκυψαν
τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθµός είχε υποβάλλει αίτηση µετά των νοµίµων
δικαιολογητικών προς συµµετοχή σε προκηρυχθέντα διαγωνισµό για λήψη αδείας
λειτουργίας αυτού. Εντεύθεν ο σταθµός λειτουργεί νοµίµως και υποχρεούται να
εκπέµπει το δηλωθέν µε την αίτησή του πρόγραµµα, το οποίο είναι διαρκείας 24
ωρών και είναι ψυχαγωγικό. Αντί τούτου ο σταθµός προβάλλει κατά κύριο λόγο
βίντεο κλίπς στο ένα τρίτο της οθόνης µε αναγραφή συνεχώς τηλεφωνικής συσκευής
αρχοµένης από το 090 και τιµή χρέωσης µε πολύ µικρά και δυσδιάκριτα γράµµατα.
Ειδικότερα κατά τον γενόµενο έλεγχο της εκποµπής από της 12ης ώρας της
18.12.2002 έως της 12ης ώρας της 19.12.2002 διαπιστώθηκε ότι η προβολή της
παραπάνω εκποµπής µε «090» για τηλεγνωριµίες διήρκεσε 10 ώρες και 12 λεπτά, η
προβολή εκποµπών µε αστροπροβλέψεις, µέντιουµ, χαρτοµαντείες, χειροµαντείες και
σύγχρονη αναγραφή τηλεφωνικής συσκευής αρχοµένης από το «090» και τιµή
χρέωσης µε πολύ µικρά και δυσδιάκριτα γράµµατα διήρκεσε 11 ώρες και 57 λεπτά,
και η προβολή διαφηµίσεων κυρίως µε «090» και τιµή χρέωσης µε πολύ µικρά και
δυσδιάκριτα γράµµατα, διήρκεσε 1 ώρα και 51 λεπτά.
Πρόκειται περί τηλεοπτικού σταθµού, ο οποίος δεν εκπέµπει το δηλωθέν πρόγραµµά
του και αντ’ αυτού εκπέµπει διαφηµίσεις αστροπροβλέψεων, µέντιουµ,
χαρτοµαντειών, ωροσκοπίων και χειροµαντειών, µε τις οποίες γίνεται εκµετάλλευση
των προλήψεων και δεισιδαιµονιών των ανθρώπων. Και µόνη η αθέτηση της
υποχρεώσεως του σταθµού να εκπέµπει το δηλωθέν πρόγραµµα αρκεί προς επιβολή
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της εις το υπό στοιχείο «ΙΙΙ» αναφεροµένης διατάξεως του νόµου προβλεποµένης
κυρώσεως της αµέσου διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού. Πλέον
όµως τούτου το ως άνω περιεχόµενο της εκποµπής είναι εκτός της υπό της
προαναφερθείσης διατάξεως του Συντάγµατος επιβαλλοµένης ποιοτικής στάθµης της
εκποµπής προς επίτευξη της πολιτιστικής αναπτύξεως της χώρας και του σεβασµού
της αξίας του ανθρώπου. Ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό για τις
ως άνω εκτροπές η κύρωση της αµέσου διακοπής της λειτουργίας αυτού.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ΑΘΗΝΑ TV - ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α.Ε. την διοικητική κύρωση της αµέσου διακοπής της
λειτουργίας αυτού.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1ην Απριλίου 2003.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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