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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης   Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
τον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο AXIOΝ TV Νομού Κορινθίας, 
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΨΗΦΙΑΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΑΧΙΟΝ  TV  Α.Ε., παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  14η Φεβρουαρίου 2012.

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  ραδιοφωνικοί  και 
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, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  AXIOΝ  TV  Νομού  Κορινθίας,  ιδιοκτησίας  της 
εταιρείας με την επωνυμία ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ 
TV Α.Ε., και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η Αμαλία 
Σκέπερς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, 
με  την  από  14.12.2011  αίτησή  της,  εκζήτησε  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  την 
παράδοση  της  ροής  προγράμματος  της  εκπομπής  «Μαζί»,  που  προβλήθηκε  στις 
16.11.2011,  επικαλούμενη  το  εις  την  αίτηση  αναφερόμενο  έννομο  συμφέρον.  Η 
αίτηση αυτή παραλήφθηκε δια ταχυ-ταχυδρομίου, την αυτήν ημέρα, όπως προκύπτει 
δια της από 14.12.2011 αποδείξεως της μεταφορικής εταιρείας ACS. Ο τηλεοπτικός 
σταθμός, με το από 21.12.2011 έγγραφό του, επικαλέσθηκε προβλήματα υγείας του 
εκπροσώπου  του,  αξίωσε  πρόσθετα  στοιχεία  καθώς  και  την  αξία  της  ροής 
προγράμματος που είχε εκζητηθεί εκ 200 ευρώ, καίτοι κατά το άρθρο 3 παρ 12 του 
Νόμου 2328/1995 τα έξοδα αυτά βαρύνουν το ραδιοφωνικό σταθμό. Εν τέλει, κατά 
την ημέρα υποβολής της από 30.1.2012 καταγγελίας περί της ως άνω παραλείψεως 
του  τηλεοπτικού  σταθμού,  ο  εκπρόσωπός  του  παρέδωσε  την  ως  άνω  ροή 
προγράμματος στο προαναφερθέν νοσηλευτικό ίδρυμα. Η καθυστέρηση επί ενάμιση 
μήνα  της  εκπληρώσεως  νομίμου  υποχρεώσεως  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  ήταν 
αδικαιολόγητη και για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των 
μελών η Εύη Δεμίρη και ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους θα έπρεπε να 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο  AXIOΝ  TV  Νομού 
Κορινθίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε., τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως 
διατηρεί στο αρχείο τους μαγνητοσκοπήσεις  όλων των εκπομπών του 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 όπως αποστέλλει αυτές 
τις  μαγνητοσκοπήσεις  στον  εκζητούντα  και  έχοντα  έννομο  συμφέρον,  μόλις  το 
ζητήσει, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Μαρτίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 9η   Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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