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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Μαρτίου 2008 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  
Απών ο Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 

ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό   ACHAIA CHANNEL – 
ΑΧΑΪΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η  Μαρτίου 2007. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 
αποστέλλουν αυτές τις µαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ  µόλις τους το ζητήσει. 
 
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. 

 

Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ACHAIA CHANNEL και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Το  Ε.Σ.Ρ. µε το Α.Π. 15604/1.11.2007 
έγγραφό του εκζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθµό την υποβολή ροής προγράµµατος 
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της 6.9.2007 καθ΄ όλο το 24ωρο.  Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το από 7.11.2007 
έγγραφό του, υπέβαλλε την εκζητηθείσα ροή προγράµµατος η οποία όµως διαφέρει 
εκείνης την οποία είχε υλοποιήσει το Ε.Σ.Ρ.  Ειδικότερα, υφίστανται διαφορές µεταξύ 
των δύο µαγνητοταινιών, κατά το χρόνο των τηλεπωλήσεων, το χρόνο των 
διαφηµίσεων και των λοιπών προγραµµάτων, όπως λεπτοµερώς αναφέρεται στην από 
19.12.2007 έκθεση της υπηρεσίας.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  
Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και  εκ των µελών η ΄Ιρις Αυδή 
και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Εν όψει της ισοψηφίας υπερισχύει κατά το 
άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό ACHAIA CHANNEL  η κύρωση  του προστίµου. 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 0,2 %  µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η 
παράβαση, του εξ 25.784.736 δραχµών  κύκλου εργασιών του προαναφερόµενου 
τηλεοπτικού σταθµού  της εταιρικής χρήσης 1.1.01-31.12.01 και του γεγονότος ότι 
έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 88/12.11.2002, 515/21.11.2006, 
142/20.3.2007 διοικητικές κυρώσεις, το πρόστιµο θα έπρεπε να καθοριστεί στο 
ποσόν των 15.000 ευρώ.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ΑΧΑΪΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  
µε το διακριτικό τίτλο ACHAIA CHANNEL την κύρωση  του προστίµου των 15.000 
ευρώ. 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την 
προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 
 

1. Της εταιρείας ΑΧΑΪΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., µε έδρα την Πάτρα, 
επί της Λεωφ. Γλαύκου 100, µε ΑΦΜ 094442441, ∆.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών. 

2. Του Κωνσταντίνου Γεωργούση του Παναγιώτη, κατοίκου Αρχαίας Νεµέας 
Κορινθίας, µε ΑΦΜ. 034876325, ∆.Ο.Υ. Νεµέας, ως νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η Μαρτίου 2008. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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