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  Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  τα μέλη  
Εύη  Δεμίρη,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.  Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα  Αλεξίου  και  το  
μέλος Γιάννης Παπακώστας.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με τις από 29.12.2008, 
30.12.2008, 7.2.2008 και 8.2.2009 εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό τίτλο ΕΝΑ CHANNEL Νομού Καβάλας, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε..

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Μαΐου 2011.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

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  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II.  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.

III. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Καν. 2/1991, κατά το οποίο μία εκπομπή στο σύνολό της  
δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές.

ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική  νομοθεσία  και  επιβάλλει  τις  από  το  άρθρο  4  του  Ν.  2328/1995 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Με την υπ’αριθμ. 283/23.6.2009 απόφαση του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθμό με το διακριτικό τίτλο  ΕΝΑ  CHANNEL Νομού Καβάλας, ιδιοκτησίας  της 
εταιρείας  με  την επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.,  η διοικητική 
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κύρωση του προστίμου των 50.000 ευρώ. Κατά της αποφάσεως αυτή ασκήθηκε η από 
29.7.2009 αίτηση θεραπείας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 503/3.11.2009 
απόφαση  του  ΕΣΡ.  Κατά  τη  συζήτηση  των  εν  λόγω  υποθέσεων  ενώπιον  της 
Ολομελείας υποβλήθηκε αίτηση εξαιρέσεως του μέλους Γιάννη Παπακώστα, η οποία 
απορρίφθηκε ως ουσία αβάσιμη με συνέπεια τη σύμπραξη του εν λόγω μέλους στην 
έκδοση των δύο αποφάσεων του ΕΣΡ. Αμφότερες οι αποφάσεις ακυρώθηκαν με την 
υπ’ αριθμ. 642/2011 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω 
κακής συνθέσεως της Ολομελείας του ΕΣΡ δια της συμμετοχής του ως άνω μέλους 
στην σύνθεσή της. Ενόψει του ότι οι ως άνω αποφάσεις του ΕΣΡ ακυρώθηκαν από το 
Συμβούλιο  της  Επικρατείας  για  τυπικό  και  όχι  ουσιαστικό  λόγο,  νομίμως  έχει 
εισαχθεί η υπόθεση ενώπιον της Ολομελείας για νέα κατ’ ουσίαν κρίση. 
Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου,  των  ισχυρισμών  του  εκπροσώπου  της  ως  άνω 
εταιρείας της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία των κατωτέρω προγραμμάτων 
του  τηλεοπτικού  σταθμού  και του  υποβληθέντος  υπομνήματος, προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:  Το  Ε.Σ.Ρ.  με  το  Α.Π.  3022/9.3.2009  έγγραφό  του  εκζήτησε  από  τον 
τηλεοπτικό  σταθμό  την  εντός  δύο  ημερών  υποβολή  της  ροής  προγράμματος  του 
τηλεοπτικού σταθμού κατά την 29.12.2008, 30.12.2008, 7.2.2009 και 8.2.2009 και 
ειδικότερα το τμήμα που αφορά την προβολή του τηλεπαιχνιδιού με τον διακριτικό 
τίτλο CALL FOR CASH.  Ο τηλεοπτικός σταθμός με το από 18.3.2009 έγγραφό του 
υπέβαλε  την εκζητηθείσα  ροή προγράμματος,  πλην όμως  όπως  προκύπτει  εκ  του 
Α.Π. 568/ΕΣ/30.4.2009 εγγράφου του Ε.Σ.Ρ. η ροή προγράμματος της 7 και 8.2.2009 
δεν  αναγιγνώσκεται  και  επομένως  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  κατά  τούτο  δεν 
εξεπλήρωσε τη νόμιμη υποχρέωση υποβολής αναγιγνωσκομένης ροής προγράμματος. 
Οσον αφορά το τηλεπαιχνίδι που προβλήθηκε κατά την 29 και 30.12.2008 πρέπει να 
εκτεθούν τα εξής:  Προβλήθηκαν τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. 
γράμματα  και  κλήθηκαν  τηλεθεατές  να  επικοινωνήσουν  τηλεφωνικώς  με  τον 
τηλεοπτικό  σταθμό  και  να  αναφέρουν  τις  δια  των  συγκεκριμένων  γραμμάτων 
σχηματιζόμενες  λέξεις.   Ενόψει  του  ότι  πρόκειται  περί  ευκόλως  σχηματιζομένων 
λέξεων  θα  έπρεπε  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  να  αποδέχεται  τηλεφωνήματα  των 
τηλεθεατών αμέσως μετά την προβολή των γραμμάτων. Παρά ταύτα ο τηλεοπτικός 
σταθμός δεν αποδέχεται τούτο έως της παροχής βοηθείας, δηλαδή έως της προβολής 
του πρώτου ή του πρώτου και του δευτέρου γράμματος της αξιουμένης λέξεως. ΄Ετσι 
οι τηλεθεατές επί ματαίω υποβάλλονται σε δαπάνη τηλεφωνικής επικοινωνίας προ 
της βοηθείας. Όμως πλέον τούτου έπρεπε οι τηλεθεατές να έχουν δυνατότητα αμέσου 
προσβάσεως  ενώ  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  θέτει  στη  διάθεση  του  τηλεπαιχνιδιού 
ελάχιστες  γραμμές  με αποτέλεσμα να μην είναι  δυνατή η άμεση επικοινωνία των 
τηλεθεατών  και  ο  εξαναγκασμός  τους  σε  επανειλημμένες  κλήσεις  με  αντίστοιχη 
δαπάνη των επί  ματαίω.  Πρόκειται  περί  τηλεπαιχνιδιού το οποίο στο σύνολό του 
παραπλανά  τους  τηλεθεατές  περί  της  δυνατότητος  αμέσου  επικοινωνίας  με  τον 
τηλεοπτικό σταθμό προς δήλωση των σχηματιζομένων λέξεων με αποτέλεσμα την 
επιτυχία στο διαγωνισμό και απόλαυση του βραβείου. Το γεγονός ότι με αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν ακυρωθεί κυρωτικές αποφάσεις του ΕΣΡ για 
έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας δεν ασκεί επιρροή διότι εκ των εν λόγω αποφάσεων 
δεν  παράγεται  διοικητικό  δεδικασμένο  για  την  υπό  κρίση  υπόθεση.  Εξάλλου  το 
γεγονός ότι με εισαγγελικές διατάξεις και βούλευμα δικαστικού συμβουλίου τέθηκαν 
στο αρχείο μηνύσεις περί εκτελέσεως αξιοποίνων πράξεων δια της μεταδόσεως του 
ως  άνω  τηλεπαιχνιδιού,  δεν  ασκεί  επιρροή  διότι  οι  εισαγγελικές  αρχές  και  το 
δικαστικό συμβούλιο  έκριναν  περί  παραβάσεως  ποινικών  διατάξεων,  ενώ το  ΕΣΡ 
κρίνει  στην  προκειμένη  περίπτωση  περί  παραβάσεως  της  ραδιοτηλεοπτικής 
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Νομοθεσίας. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  των  παραβάσεων,  του  εκ  319.477,62  ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό και του 
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 280/12.7.2005, 
289/19.7.2005,  404/18.10.2005  διάφορες  κυρώσεις,  το  πρόστιμο  πρέπει  να 
καθοριστεί στο ποσό των  50.000 ευρώ. 

  
Για τους λόγους αυτούς

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΕΝΑ  CHANNEL Νομού 
Καβάλας, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 50.000 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 «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην 
Καβάλα, στην οδό Αμ. Ερυθρού Σταυρού 53, με ΑΦΜ  094226603, Δ.Ο.Υ. 
Α΄  ΚΑΒΑΛΑΣ.

2. Του  Βασιλείου  Κουκουτίνη  του  Ιωάννη,  κατοίκου  Καβάλας,  στην  οδό 
Αν.Θράκης,  με  ΑΦΜ  021021266,  Δ.Ο.Υ.  Α΄  ΚΑΒΑΛΑΣ,  ως   νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  20η Ιουνίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 7η Ιουλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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