ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 101/29.3.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29 Μαρτίου 2005 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, και τα
µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,
Ροδόλφος Μορώνης. Απóντες ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης
και το µέλος Νέστωρ Κουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό
του τηλεοπτικού σταθµού SEVEN- ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
Α.Ε. παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Μαρτίου 2005.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 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.
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον οι τηλεοπτικοί σταθµοί
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών
τους στην τελικής τους µορφή τουλάχιστον επί τρεις µήνες από την ηµέρα της
µετάδοσης και να αποστέλλουν αυτές µόλις τους το ζητήσει..
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, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού SEVEN και του υποβληθέντος υποµνήµατος
προέκυψαν τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ απέστειλε προς τον ως άνω τηλεοπτικό σταθµό το
υπ’ αριθ. πρωτ. 17050/14.12.2004 έγγραφο, µε το κατωτέρω περιεχόµενο:
«Παρακαλούµε να µας αποστείλετε, σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν.
2328/1995 εντός δύο εργασίµων ηµερών από τη λήψη της παρούσης
µαγνητοσκοπηµένη ταινία ροής προγράµµατος που µεταδόθηκε από το σταθµό σας
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που µεταδόθηκε από το σταθµό σας στις 9.12.2004 από 21.00 έως 24.00 ώρας
(εκποµπή Κ. Καρατζαφέρη». Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το από 22-12-2004 έγγραφό
του απέστειλε στο Ε.Σ.Ρ. ελαττωµατική µαγνητοταινία, η οποία δεν αποδίδει ήχο και
εικόνα, γι αυτό και το Ε.Σ.Ρ. απέστειλε τα υπ’ αριθ. 17709/29-12-04 και. 1690/4-22005 έγγραφα, µε τα οποία επανήλθε επανειληµµένως στην εκζήτηση µη
ελαττωµατικής µαγνητοταινίας. Ο τηλεοπτικός σταθµός δεν απέστειλε την
εκζητηθείσα µη ελαττωµατική µαγνητοταινία και η αποσταλείσα ελαττωµατική δε
συνιστά εκπλήρωση της ως άνω νοµίµου υποχρεώσεώς του, αφού δεν είναι δυνατός ο
έλεγχος της εκποµπής από την ελαττωµατική µαγνητοταινία. Για την εν λόγω
εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της
συστάσεως.
Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και το µέλος Εύη ∆εµίρη, κατά τους
οποίους για την εν λόγω εκτροπή θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η
κύρωση του προστίµου.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό SEVEN-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. τη διοικητική κύρωση της συστάσεως, όπως σε κάθε
περίπτωση εκζητήσεως µαγνητοταινιών ροής προγράµµατος, υποβάλλεται
µαγνητοταινία άνευ ελαττωµάτων, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29η Μαρτίου 2005.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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