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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
την εταιρεία µε την επωνυµία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νοµού Λέσβου, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 24η  Φεβρουαρίου 2009. 

 
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. To άρθρο 3 παρ. 12 του N. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών 
τους στην τελική τους µορφή µε τις τυχόν διακοπές για µετάδοση διαφηµίσεων και 
ούτω καθ΄ εξής, έως 3 τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα της µετάδοσης και να 
χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφεροµένους προκειµένου αυτοί να ασκήσουν το 
δικαίωµα απάντησης ή το δικαίωµα δικαστικής προστασίας. 
 
ΙΙΙ.  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. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νοµού Λέσβου και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   Οι Αθανάσιος Γιακαλής, Παντελεήµων Πατερέλλης δια 
του από 24.12.2008 εγγράφου τους προς τον τηλεοπτικό σταθµό εκζήτησαν τη ροή 
προγράµµατος από τις 30.10.2008 έως τις 24.12.2008.   Ο τηλεοπτικός σταθµός δια 
του από 17.2.2009 εγγράφου του, απέστειλε προς τους αιτήσαντας τη ροή 
προγράµµατος της 30.10.2008.   ΄Όπως προκύπτει από µαγνητοταινίες που υπέβαλαν 
οι αιτούντες, ο τηλεοπτικός σταθµός αναφέρθηκε σποραδικώς στο πρόσωπό τους 
κατά την επίµαχη περίοδο και εποµένως είχαν έννοµο συµφέρον να εκζητήσουν τη 
ροή προγράµµατος κατά την προαναφερθείσα περίοδο,  όντος αβασίµου περί του 
αντιθέτου ισχυρισµού του τηλεοπτικού σταθµού.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά το 
άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 σε περίπτωση αµφισβητήσεως ως προς τα έξοδα 
της µαγνητοσκοπήσεως, αυτά βαρύνουν τον τηλεοπτικό σταθµό και εποµένως ο 
ισχυρισµός του ότι δεν απέστειλε την εκζητηθείσα ροή προγράµµατος λόγω του 
υπερβολικού κόστους, δεν ασκεί καµία επιρροή αφού αυτό κατά τον νόµο βαρύνει 
τον τηλεοπτικό σταθµό.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
Κατά το άρθρο 6 παρ. 3 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. για 
κάθε θέµα της ηµερησίας διάταξης ο Πρόεδρος ορίζει εισηγητή ένα µέλος του 
Συµβουλίου, ή έναν ειδικό επιστήµονα, ή έναν από το λοιπό προσωπικό, οι οποίοι σε 
συνεργασία µε τον Πρόεδρο επεξεργάζονται το συγκεκριµένο θέµα.  Εάν για κάποιο 
θέµα απαιτείται γραπτή εισήγηση προς την Ολοµέλεια, αυτή κοινοποιείται στα µέλη 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση.  Από τη διάταξη αυτή σαφώς 
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος µπορεί να ορίσει εισηγητή τον εαυτό του και η υποβολή 
προφορικής ή γραπτής εισηγήσεως εναπόκειται στην κρίση του εισηγητού και του 
Προέδρου.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση όπως προκύπτει εκ της εξωτερικής σελίδος 
του φακέλου παρά την ένδειξη εισηγητής αναγράφεται η λέξις Πρόεδρος ο οποίος 
έκρινε ότι για τη συγκεκριµένη περίπτωση δεν επιβάλλεται γραπτή εισήγηση.  
Εποµένως ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ότι, ελλείψει 
γραπτής εισηγήσεως, υφίσταται διαδικαστική πληµµέλεια, είναι αβάσιµος. 

 

 

Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 368.921,38 ευρώ  
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του 
γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον σταθµό µε τις αποφάσεις 103/26.2.2007, 
5/8.1.2009 διοικητικές κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 
15.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών η 
Εύη ∆εµίρη, κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 30.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νοµού Λέσβου τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ. 
 

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, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

 
1. Της εταιρείας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. που εδρεύει 

στην Μυτιλήνη, στην οδό Ικτίνου  2, µε ΑΦΜ 094368390, ∆.Ο.Υ. 
Μυτιλήνης. 

2. Του Βασίλειου Πετρόπουλου. του Αλεξίου, µε Α.Φ.Μ. 037862812, ∆.Ο.Υ. 
ΚΑ΄ Αθηνών, ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 
 

 
 
     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Μαρτίου 2009. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

 
 

 3


