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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 9 Ιουνίου  2004 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών το µέλος Νέστορας Κουράκης. 

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού TV COSMOPOLIS – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COSMOPOLIS TVC 
ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 25η Μαΐου  2004. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του 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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό 
τη µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας 
και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 
 
ΙΙ. Τα άρθρα 1 παρ. 1και 12 σοιχ. β, 2 παρ. 6 στοιχ. δ, 3 παρ. 1 στοιχ. α,  του Ν. 
2328/1995, κατά τα οποία αφενός οι τηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεούνται να µεριµνούν 
για την ποιότητα του προγράµµατος, καθώς και την προαγωγή του πολιτισµού, µε τη 
µετάδοση εκποµπών λόγου και τέχνης, και αφετέρου οι τηλεοπτικοί σταθµοί γενικής 
στόχευσης  υποχρεούνται να αναπτύσσουν τα προγράµµατά τους στους τοµείς 
ενηµέρωσης, επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας. Εξάλλου η τήρηση των σχετικών 
υποχρεώσεων αποτελεί θεµελιώδη όρο της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού και 
απαγορεύεται σε αυτόν η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του προγράµµατός 
του σε ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 30% του µηνιαίου χρόνου της λειτουργίας 
του σταθµού. 
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ΙΙΙ.  Το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι τηλεοπτικοί 
σταθµοί περιφερειακής εµβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος αυτού 
και έχουν υποβάλει εµπροθέσµως αίτηση για χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθµού, θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες και οφείλουν να 
τηρούν τους προβλεπόµενους από το άρθρο 3 του Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. 
 
ΙV. 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 νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
 
V. Τις εισηγήσεις του Αντιπροέδρου ∆ηµητρίου Χαραλάµπη και του εις το ΕΣΡ 
υπηρετούντος ειδικού επιστήµονος ηλεκτρονικού – µηχανικού Κωνσταντίνου 
Αποστολά. 
 
 

Αιτιολογικό 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου 
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού TV COSMOPOLIS, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της 
κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το 
διακριτικό τίτλο POLIS  ιδιοκτησίας της εταιρίας µε την επωνυµία ΠΟΛΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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, υποχρεούµενος, 
ως τηλεοπτικός σταθµός γενικής στόχευσης, να έχει πρόγραµµα  µε ενηµέρωση, 
επιµόρφωση, ψυχαγωγία και ποιότητα. Ήδη ο τηλεοπτικός σταθµός έχει τον 
διακριτικό τίτλο  TV COSMOPOLIS  ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COSMOPOLIS TVC. Από τη συνεχή 
παρακολούθηση των εκποµπών του τηλεοπτικού σταθµού διαπιστώθηκε ότι πλέον 
των 11 ωρών κατά 24ωρο εκπέµπει πρόγραµµα τηλεπαιχνιδιών µε χρήση 
τηλεφωνικών συσκευών 090 υψηλής χρέωσης, για τις οποίες  έχουν υποβληθεί 
πολλές διαµαρτυρίες πολιτών, περί εκµεταλλεύσεως αυτών δι’ αναµονής στην 
τηλεφωνική γραµµή προς επικοινωνία και εντεύθεν χρέωση αυτών µε υψηλές 
δαπάνες τηλεφώνου.  Ειδικώς η Ολοµέλεια, κατά την ως άνω συνεδρίασή της, 
παρακολούθησε µαγνητοταινία εκποµπής του σταθµού καθόλο το 24ωρο της 
26.4.2004 και 30.4.2004 και διαπίστωσε ότι η προβολή τηλεπαιχνιδιών διήρκεσε 11 
ώρες και 30 λεπτά σε κάθε 24ωρο. Η ανάλωση του ηµίσεως προγράµµατος ανά 
24ωρο µε τα εν λόγω τηλεπαιχνίδια, χαµηλοτάτης ποιότητος, συνιστά παράβαση της 
υφισταµένης υποχρεώσεως του τηλεοπτικού σταθµού ως τοιούτου γενικής 
στόχευσης, προς πραγµατοποίηση εκποµπών ενηµερώσεως, επιµορφώσεως, 
ψυχαγωγίας και ποιότητος. Πλέον τούτου η εκποµπή των ως άνω τηλεπαιχνιδιών, τα 
οποία παράγονται από τρίτη εταιρεία υπερβαίνει το 30% του προγράµµατος του 
σταθµού κατά 24ωρο. Είναι αληθές ότι ο τηλεοπτικός σταθµός, δια του υποµνήµατός 
του, ισχυρίζεται ότι,  πλην των ως άνω δύο ηµερών, κατά τις υπόλοιπες ηµέρες του 
µηνός Απριλίου η διάρκεια εκποµπής τηλεπαιχνιδιών ήταν πολύ µικρότερη και η 
συνολική διάρκειά τους κατά τον µήνα Απρίλιο δεν έχει υπερβεί το ως άνω ποσοστό 
του 30%. Ο εν λόγω ισχυρισµός του τηλεοπτικού σταθµού, περί του οποίου υπέβαλε 
και σχετικό πίνακα, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και δεν είναι δυνατόν να γίνει 
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αποδεκτός. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον τηλεοπτικό σταθµό έχουν επιβληθεί δια 
των υπ’ αριθ. 135/14.1.2003, 208/1.4.2003, 294/10.6.2003 αποφάσεων του ΕΣΡ οι 
διοικητικές κυρώσεις της συστάσεως, του προστίµου των 300.000 ευρώ και της 
συστάσεως, αντιστοίχως. Ενόψει όλων τούτων ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του προστίµου. Μειοψήφησαν τα µέλη Γιάννης 
Παπακώστας και ΄Ιρις Αυδή-Καλκάνη, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας αυτού. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,2 % µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε 
το πρόγραµµα κατά το πρώτο τετράµηνο του έτους 2004, του εκ  2.450.071,61 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, ενδείκνυται 
όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 200.000 ευρώ. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει προς τον τηλεοπτικό σταθµό TV COSMOPOLIS – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COSMOPOLIS TVC τη διοικητική 
κύρωση του προστίµου 200.000 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 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
COSMOPOLIS TVC, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, στην Λεωφ. 
Συγγρού 362, µε ΑΦΜ 999448570, ∆.Ο.Υ. Β΄ Καλλιθέας. 

2. Του Ιωάννη Κοπανέλη του Αθανασίου, κατοίκου Χολαργού Αττικής, στην 
οδό Σερίφου 3, µε ΑΦΜ 031907430, ∆.Ο.Υ. Χολαργού, ως διαχειριστή της 
εταιρείας. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Ιουνίου 2004. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
           
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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