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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 73/6.2.2012

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 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.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας
με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με
διακριτικό τίτλο ΕΝΑ TV Νομού Φθιώτιδας, ενδεχόμενη παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 23η Ιανουαρίου 2012.
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 11 παρ. 11 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση
τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό
περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. στο οποίο
υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι
σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια.
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 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΑ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΕΝΑ
TV Νομού Φθιώτιδας, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως,
από dvd που απέστειλε ο τηλεοπτικός σταθμός, της ροής προγράμματος κατά την
9.11.2011, από ώρας 00:00 έως 03:00, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η ως άνω εταιρεία
είχε συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία του έτους 1998, για τη χορήγηση
αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας και, κατά το άρθρο
17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 3051/2002,
θεωρείται ότι ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός λειτουργεί νομίμως. Είχε υποβληθεί
αίτηση δικτυώσεως του εν λόγου τηλεοπτικού σταθμού με τον τηλεοπτικό σταθμό
«KONTRA CHANNEL (πρώην ΤΗΛΕΦΩΣ)» Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της
εταιρίας με την επωνυμία «KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.». Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ.
408/10.10.2011 απόφαση του ΕΣΡ, ως εκ του ότι υπήρχε κίνδυνος αλλοιώσεως της
φυσιογνωμίας του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού. Παρά ταύτα ο εν λόγω τηλεοπτικός
σταθμός προχώρησε στην παράνομη δικτύωση με τον δεύτερο τηλεοπτικό σταθμό δια
της προβολής κατά το ως άνω χρονικό διάστημα του προγράμματος του δευτέρου
τηλεοπτικού σταθμού. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι κατά την έναρξη και το τέλος
κάθε διακοπής για διαφημίσεις προβαλλόταν στην οθόνη η φράση: «Κόντρα σε όλα!
Κόντρα σε όλους Κόντρα σε όλα. Kontra channel στο ΈΝΑ». Ισχυρίστηκε ο
εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού ότι δεν πρόκειται περί δικτυώσεως, αλλά περί
αγοράς και προβολής προγράμματος του δευτέρου τηλεοπτικού σταθμού. Ο
ισχυρισμός είναι προσχηματικός και η προβολή του εν λόγω προγράμματος σε ώρα
διαφορετική από εκείνη κατά την οποία προβλήθηκε από τον δεύτερο τηλεοπτικό
σταθμό έγινε αποκλειστικά προς δημιουργία συγχύσεως και συγκαλύψεως της
παρανομίας. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, ενδείκνυται όπως το εν λόγω
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 30.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Αντιπρόεδρος Λίνα
Αλεξίου και εκ των μελών ο Κωνσταντίνος Τσουράκης και ο Γεώργιος Στεφανάκης,
κατά τους οποίους το εν λόγω πρόστιμο θα πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των
15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΕΝΑ TV Νομού Φθιώτιδας, τη διοικητική
κύρωση του προστίμου των 30.000 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:
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1. Της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑ ΑΕ που εδρεύει στη Λαμία, στην οδό Παπακυριαζή 6, με
ΑΦΜ 094275310, Δ.Ο.Υ. Λαμίας.
2. Του Μπακλαβά Κωνσταντίνου του Περικλή, με ΑΦΜ 032810119, Δ.Ο.Υ.
Λαμίας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 6η Φεβρουαρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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