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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  9  Ιανουαρίου  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.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΒΕΡΓΙΝΑ  Α.Ε.  
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  ΒΕΡΓΙΝΑ  ΤV Νομού 
Θεσσαλονίκης, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2011.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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 οποίο το ΕΣΡ ασκεí  
τον  προβλεπόμενο  από  το  Σύνταγμα  άμεσο  έλεγχο  του  κράτους  στον  τομέα  της 
παροχής  ραδιοφωνικών  υπηρεσιών  κάθε  είδους  και  επιβάλλει  τις  διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1  και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995.

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΒΕΡΓΙΝΑ  Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  
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ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV 
Νομού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος  υπομνήματος  και της παρακολουθήσεως 
από μαγνητοταινία ροής προγράμματος της 26.8.2011, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το 
Ε.Σ.Ρ. κατέγραψε δι’ υπαλλήλου του τη ροή προγράμματος της ως άνω ημέρας και 
δια  του  υπ΄αριθμ.  7544/28.9.2011  έγγραφου  του  εκζήτησε  από  τον  τηλεοπτικό 
σταθμό την υποβολή της ροής προγράμματος κατή την αυτήν ημέρα. Όπως προκύπτει 
εκ  της  υπ΄αριθμ.  2837/9.11.2011 εκθέσεως  του ΕΣΡ έγινε  αντιπαραβολή των δύο 
υλικών και διαπιστώθηκε ότι η ροή προγράμματος την οποία υπέβαλλε στο ΕΣΡ ο 
τηλεοπτικός  σταθμός  διαφέρει  εκείνης  που  υλοποίησε  υπάλληλος  του  ΕΣΡ. 
Ειδικότερα  ενώ  το  ΕΣΡ  κατέγραψε  τηλεπωλήσεις  που  καταλαμβάνουν  το  16%, 
αισθησιακές τηλεγνωριμίες που καταλαμβάνουν το 10% και λοιπό πρόγραμμα που 
καταλαμβάνει το 61% του εικοσιτετραώρου προγράμματος, ο τηλεοπτικός σταθμός 
υπέβαλε ροή η οποία καταλαμβάνει το 12%, το 3% και το 72% αντιστοίχως, προς 
απόκρυψη  της  διαρκείας  των  τηλεπωλήσεων  και  της  προβολής  αισθησιακών 
τηλεγνωριμιών με χρήση τηλεφωνικών γραμμών υψηλής χρέωσης. Για την εν λόγω 
εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
του προστίμου.  

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένων  υπόψη  του 
ύψους της επένδυσης που ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ,  της βαρύτητος της 
παραβάσεως και  του γεγονότος  ότι  με τις  αποφάσεις  423/24.7.2007,  432/4.8.2008 
έχουν επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως, το 
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  ιδιοκτήτριας  του ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού με  διακριτικό 
τίτλο ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV Νομού Θεσσαλονίκης, 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  με  την  επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV  Νομού 
Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό 17ης Νοέμβρη 75 στην Πυλαία, με 
Α.Φ.Μ. 094218603, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Του Θεόδωρου Καγκάνη του Ιωάννη,  κατοίκου Αθηνών,  με  ΑΦΜ 079249362, 
Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Ιανουαρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 19η Ιανουαρίου 2012

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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