ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 64/1.3.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Μαρτίου 2005 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 υπό της εταιρίας
µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο BEST NEWS Nοµού
Θεσσαλονίκης ενδεχόµενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2005, κατά
την οποία δεν εµφανίστηκε εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθµού, καίτοι
είχε κληθεί δια της υπ’ αριθ. πρωτ. 2608/22.2.2005 προσκλήσεως του ΕΣΡ, η
οποία είχε αποσταλεί δια τηλεοµοιοτύπου και είχε παραληφθεί από τον
ραδιοφωνικό σταθµό όπως προκύπτει εκ της από 22.2.2005 επιβεβαιώσεως. Ο
πληρεξούσιος δικηγόρος του τηλεοπτικού σταθµού Σπυρίδων Αρώνης µε την
από 23.2.2005 αίτησή του ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως ως εκ του ότι
κατά την αυτήν ηµέρα και ώραν 11ην έπρεπε να παραστεί ενώπιον του
Εφετείου Αθηνών, για να εκπροσωπήσει πελάτες του. ΄Όµως η συζήτηση
ενώπιον της Ολοµελείας διαρκεί µέχρι της 14:30 και εποµένως ο εν λόγω
συνήγορος θα µπορούσε µετά την παράστασή του ενώπιον του Εφετείου να
προσέλθει και να εκπροσωπήσει τον τηλεοπτικό σταθµό κατά τη συζήτηση
της υποθέσεως. Ενόψει τούτων η Ολοµέλεια κρίνει ότι η αίτηση αναβολής
είναι προσχηµατική και γιαυτόν τον λόγο την απορρίπτει.
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
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 την
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, τη µετάδοση
προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των
προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η
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πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και
την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.
ΙΙ. Τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 παρ.6 του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία οι τηλεοπτικοί
σταθµοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να µεριµνούν για την
ποιότητα του προγράµµατος, την αντικειµενική ενηµέρωση, τη διασφάλιση της
πολυφωνίας καθώς και την προαγωγή του πολιτισµού µε τη µετάδοση εκποµπών
λόγου και τέχνης, ενώ εξάλλου κατά την αξιολόγηση των τηλεοπτικών σταθµών µε
βάση το κριτήριο της προγραµµατικής πληρότητας λαµβάνονται υπόψη η ανάπτυξη
προγραµµάτων στους τοµείς ενηµέρωσης, επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα
του προγράµµατος των γενικής στόχευσης τηλεοπτικών σταθµών.
ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ 2 περ. γ΄ του Ν. 1730/1987, κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές διέπονται από τις αρχές της καλής ποιότητας των εκποµπών.
IV. Το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο ο χρόνος
µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15% του
συνολικού ηµερησίου τηλεοπτικού προγράµµατος και εν πάσει περιπτώσει εντός
χρονικού διαστήµατος µιάς ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ λεπτά, ενώ εξάλλου
οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή
άλλων συναφών µέσων, πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε δραχµές
την τιµή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας, µε τρόπο ώστε να παρέχεται στον
καταναλωτή η πραγµατική δυνατότητα πληροφόρησης της τιµής των υπηρεσιών,
καθώς επίσης η ανακοίνωση της τιµής πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον µε
την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια, µορφή και µέγεθος γραµµατοσειράς, µε την
οποία ανακοινώνεται ο αριθµός της τηλεπικοινωνικής γραµµής που παρέχει τις
υπηρεσίες.
V. Την Οδηγία 3/22.7.2003 του ΕΣΡ, κατά την οποία η προβολή µηνυµάτων και η
παροχή υπηρεσιών µέσω 90, SMS, MME, RINGTONES, CHAT και άλλων συναφών
µέσων επικοινωνίας µε αντάλλαγµα τη συµµετοχή του τηλεοπτικού σταθµού στα
αυξηµένα τέλη επικοινωνίας που καταβάλλουν οι τηλεθεατές συνιστά τηλεοπτική
διαφήµιση.
VI. 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

Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου του τηλεοπτικού σταθµού BEST
NEWS και τη παρακολουθήσεως του προγράµµατος του τηλεοπτικού σταθµού κατά
την 29ην, 30ην και 31η Οκτωβρίου 1004 από µαγνητοταινίες, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το τότε διακριτικό τίτλο ΟΛΥΜΠΟΣ TV και ήδη BEST
NEWS ιδιοκτησίας της εταιρίας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.
συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας
τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας γενικής στόχευσης και κατά το
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άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως. Ο τηλεοπτικός
σταθµός προβάλλει κατά κύριο λόγο µαγνητοσκοπηµένες ταινίες µουσικού θέµατος
που συνοδεύονται από 4 τηλεφωνικές γραµµές υψηλής χρέωσης σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας, µε σκοπό τη διευκόλυνση γνωριµιών σεξουαλικού περιεχοµένου
και τηλεπωλήσεων. Ειδικότερα κατά την πρώτη των ως άνω ηµερών οι ως άνω
εκποµπές διήρκεσαν 8 ώρες και 25΄ λεπτά. Κατά τη δεύτερη των ως άνω ηµερών οι
ως άνω εκποµπές διήρκεσαν 17 ώρες και 23΄ λεπτά και κατά την Τρίτη των ως άνω
ηµερών οι ως άνω εκποµπές διήρκεσαν 20 ώρες και 32΄ λεπτά, δηλαδή υπερέβησαν
παρανόµως το 15% του ηµερησίου προγράµµατος. ∆εν προβάλλονται εκποµπές
επιµόρφωσης, ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας και εντεύθεν ο τηλεοπτικός σταθµός δεν
εκπληρώνει την υποχρέωση που έχει ως τηλεοπτικός σταθµός γενικής στόχευσης.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά το καταστατικό της εταιρείας που εκµεταλλεύεται τον
τηλεοπτικό σταθµό, σκοπός αυτής είναι η δηµιουργία και παραγωγή
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων και εκποµπών πλουραλιστικής ενηµέρωσης του
ελληνικού λαού και προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και εθνικών
θεµάτων. ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι ότι η τιµή χρέωσης των ως άνω τηλεφωνικών
γραµµών είναι δυσδιάκριτη έως ανύπαρκτη και ειδικώς κατά την 30ην Οκτωβρίου
2004 στις υπ’ αριθ. 4, 6 και 7 µαγνητοταινίες δεν αναγράφεται καθόλου η τιµή
χρέωσης. Για τις εν λόγω σοβαρές και πολλές εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής της
λειτουργίας αυτού.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει
στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ιδιοκτησίας BEST NEWS –
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E. Νοµού Θεσσαλονίκης τη διοικητική κύρωση της
οριστικής διακοπής λειτουργίας αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η Μαρτίου 2005.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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