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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 10/11.1.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2005 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, και τα
µέλη Γιάννης Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,
Νέστορας Κουράκης, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Χαραλάµπης.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση

U

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την από 29.11.2004
αίτηση θεραπείας του Αλέξανδρου Τριανταφυλλούδη του Βασιλείου κατά των
125/6.5.2004 και 320/2.11.2004 κυρωτικών αποφάσεων αυτού.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 11η Ιανουαρίου 2005.
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η
ραδιοφωνία υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις
νόµιµες κυρώσεις.
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις
δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς
προσφυγής κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε
αίτηση θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την
τροποποίηση αυτής.
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Αιτιολογικό

U

Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του
τηλεοπτικού σταθµού BEST NEWS Νοµού Θεσσαλονίκης προέκυψαν τα ακόλουθα:
Α) Με την απόφαση 125/6.5.2004 έγιναν δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά
περιστατικά: «Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το τότε διακριτικό τίτλο ΟΛΥΜΠΟΣ TV
ιδιοκτησίας της εταιρίας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.
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. Όπως προκύπτει εκ των υπ’ αριθ. πρωτ.
5974/Φ386/7.3.2004, 7266/Φ386/31.3.2004 εγγράφων της ΕΕΤΤ ο ως άνω
τηλεοπτικός σταθµός κατά την 9.3.2004 και 23.3.2004 εξέπεµπε παρανόµως από τον
δίαυλο 10, ο οποίος είναι εκτός της ζώνης του άρθρου 17 παρ. 6 στοιχ. α του Ν.
2644/1998 και από τον δίαυλο 35, από τον οποίον δεν δικαιούται να εκπέµπει. Τούτο
δε διότι ο ως άνω τηλεοπτικός σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο ΟΛΥΜΠΟΣ TV και
ήδη µε τον διακριτικό τίτλο BEST NEWS εκπέµπει νοµίµως µόνον από τον δίαυλο
63 και εποµένως εκπέµπει παρανόµως από τους διαύλους 10 και 35. Για τις εν λόγω
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του
προστίµου.». Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά το ΕΣΡ επέβαλε στην ως
άνω εταιρεία την διοικητική κύρωση του προστίµου των 80.000 ευρώ.
Β) Με την απόφαση 320/2.11.2004 έγιναν δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά
περιστατικά: «Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το τότε διακριτικό τίτλο ΟΛΥΜΠΟΣ TV
ιδιοκτησίας της εταιρίας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.
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, δικαιούµενος να εκπέµπει από τον δίαυλο από τον
οποίον εξέπεµπε κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αντιστοίχου προκήρυξης.
Όπως προκύπτει εκ της από 13.3.1999 υπευθύνου δηλώσεως του εκπροσώπου της
εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E. ο ως άνω τηλεοπτικός
σταθµός κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εξέπεµπε από το δίαυλο 46 µε κέντρο
εκποµπής το Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Όµως αποδείχθηκε ότι ο τηλεοπτικός σταθµός
εκπέµπει από το δίαυλο 63. Είναι αληθές ότι στην υπ’ αριθ. 125/6.5.2004 απόφαση
του ΕΣΡ, µε την οποία έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό διοικητική κύρωση για
παράνοµη εκποµπή από τους διαύλους 10 και 35 αναφέρεται εσφαλµένως ότι ο
τηλεοπτικός σταθµός δικαιούται να εκπέµπει από το δίαυλο 63, πλην όµως αφ’ ενός
αντικείµενο εκείνης της υποθέσεως ήταν η παράνοµη εκποµπή από τους
προαναφερθέντες δύο διαύλους και αφ’ ετέρου δεν υπήρχε στον ΕΣΡ η ως άνω
υπεύθυνη δήλωση, από την οποία προκύπτει ότι ο τηλεοπτικός σταθµός δικαιούται να
εκπέµπει νοµίµως από το δίαυλο 46. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του προστίµου.». Με βάση αυτά τα
πραγµατικά περιστατικά το ΕΣΡ επέβαλε στην ως άνω εταιρεία την διοικητική
κύρωση του προστίµου των 20.000 ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές είναι, κατά το άρθρο 4
παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ.
β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, είναι εκτελεστές και κατά του νοµίµου
εκπροσώπου της εταιρείας και ήδη αιτούντος Αλέξανδρου Τριανταφυλλούδη. Είναι
αληθές ότι µε το από 4.7.2004 πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας εκπρόσωπος αυτής
δεν είναι πλέον ο ως άνω αιτών, ως και ότι η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε την από 29.3.2004 απόφαση του Νοµάρχη Πιερίας,
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η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε. µε αριθµό φύλλου 2789/5.4.2004. Πλην όµως
κατά το χρόνο διαπράξεως των ως άνω εκτροπών του τηλεοπτικού σταθµού δεν είχε
εκδοθεί η προαναφερθείσα απόφαση του Νοµάρχη και δεν είχε δηµοσιευθεί στο ως
άνω ΦΕΚ. Οι ως άνω εκτροπές του τηλεοπτικού σταθµού έλαβον χώρα πριν από την
έκδοση της απόφασης του Νοµάρχη, από της οποίας και µόνον έπαυσε η
εκπροσώπηση της εταιρείας από τον αιτούντα, ο οποίος εντεύθεν ευθύνεται εις
ολόκληρον µετά της εταιρείας προς καταβολήν των ως άνω προστίµων. Η υπό κρίσιν
αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε το
διακριτικό τίτλο BEST NEWS Νοµού Θεσσαλονίκης κατά των 125/6.5.2004 και
320/2.11.2004 κυρωτικών αποφάσεων αυτού.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11 ην Ιανουαρίου 2005.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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