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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. Το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο το ελάχιστο περιεχόμενο του 
προγράμματος  ενημερωτικού  σταθμού,  γενικού  περιεχομένου,  περιφερειακής 
εμβέλειας περιλαμβάνει καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, 
συνολικής  ημερήσιας  διάρκειας  μίας  τουλάχιστον  ώρας,  εκ  της  οποίας  ποσοστό 
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς 
κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός.

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.
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Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΒΕΡΓΙΝΑ  Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV 
Νομού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος  υπομνήματος  και της παρακολουθήσεως 
από μαγνητοταινία ροής προγράμματος της 16, της 17 και της 18.4.2011, προέκυψαν 
τα  ακόλουθα:  Ο  τηλεοπτικός  σταθμός  είναι  ενημερωτικός  και  εντεύθεν  έχει 
υποχρέωση να προβάλει καθημερινά τακτικά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων συνολικής 
ημερησίας διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας.  Όμως διαπιστώθηκε ότι ο τηλεοπτικός 
σταθμός  δεν  προβάλλει  δελτία  ειδήσεων.  Το  πρόγραμμά  του  είναι  αποκλειστικά 
παιδικό και περιλαμβάνει διαφημίσεις, τηλεμάρκετινγκ και άλλες εκπομπές με ειδικά 
παιδικά θέματα (π.χ.  δυσλεξία ή ψυχοσωματικές  διαταραχές,  εκπαιδευτικά θέματα 
και ταξιδιωτικά,  με τίτλους  «Το παιδί κι  ο κόσμος του», «On Air»,  «Δυνατά και 
ελληνικά»). Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως.  Μειοψήφησε  ο  Πρόεδρος  Ιωάννης 
Λασκαρίδης και εκ των μελών οι Γιάννης Παπακώστας και Γιώργος Στεφανάκης, 
κατά  τους  οποίους  δεν  θα  έπρεπε  να  επιβληθεί  καμία  διοικητική  κύρωση  και  η 
υπόθεση να τεθεί στο αρχείο, διότι η μη προβολή δελτίων ειδήσεων κατά την ως άνω 
περίοδο οφείλεται στο ότι οι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού είχαν προβεί 
σε επίσχεση εργασίας και σε κάθε περίπτωση, αρθείσης της εν λόγω αδυναμίας το 
πρόγραμμα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  περιλαμβάνει  δελτία  ειδήσεων  νομίμου 
διαρκείας. 

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 της συστάσεως 
όπως εκπέμπει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας 
διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις 
εκατό αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των 
νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων 
κυρώσεων.

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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