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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Νοεµβρίου 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 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον 
διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ  Νοµού Σερρών, παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η  Ιουνίου 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 4 παρ. 4 και 6 του Π.∆/τος 310/1996 κατά το οποίο εταίροι ή  µέτοχοι 
των ραδιοφωνικών εταιρειών καθώς και τα µέλη των οργάνων της διοικήσεως των 
εταιρειών αυτών όπως επίσης και οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
υποβάλλουν στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους τα 
εις αυτές τις διατάξεις του νόµου διαλαµβανόµενα έγγραφα.   
 
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 και των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών 
του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ  Νοµού Σερρών, προέκυψαν τα 
ακόλουθα: ΄Όπως προκύπτει εκ του Α.Π. 995/ΕΣ/21.8.2009 εγγράφου Τµήµατος 
Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.  προκύπτει ότι η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού 
σταθµού  εταιρεία κατά τον µήνα Ιανουάριο του 2009 και µέχρι τώρα, δεν υπέβαλε 
στο Ε.Σ.Ρ. όλα τα απαιτούµενα από το άρθρο 4 παρ. 4 και 6 του Π.∆/τος 310/1996 
στοιχεία.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 86.242,30 ευρώ  ύψους 
της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον σταθµό και του γεγονότος ότι έχει 
επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε την απόφαση 323/30.8.2005 διοικητική κύρωση, το 
εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  15.000 ευρώ.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ  Νοµού Σερρών, 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 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Ε., που εδρεύει στις Σέρρες, µε ΑΦΜ 094185211,  ∆.Ο.Υ.  
Α΄ Σερρών.        

2. Του Θεόδωρου Ελιόγλου του Χαράλαµπου, µε ΑΦΜ 024385909, ∆.Ο.Υ.  Α΄ 
Σερρών , ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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