ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 92/22.3.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 22 Μαρτίου 2005 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,
Γιάννης Παπακώστας Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης.
Απών ο Νέστορας Κουράκης.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΦΙ∆Η Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθµού ∆ΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ Νοµού ∆ράµας ενδεχοµένη παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Μαρτίου 2005.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
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 ΕΣΡ που είναι
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει.
ΙΙ. Το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι τηλεοπτικοί
σταθµοί περιφερειακής εµβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος αυτού
και έχουν υποβάλει εµπροθέσµως αίτηση για χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθµού, θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες και οφείλουν να
τηρούν τους προβλεπόµενους από το άρθρο 3 του Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών
µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε δραχµές την τιµή χρέωσης
ανά πρώτο λεπτό της ώρας, µε τρόπο ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η
πραγµατική δυνατότητα να πληροφορείται την τιµή των υπηρεσιών ανά πρώτο λεπτό
της ώρας, ενώ εξάλλου η ανακοίνωση της τιµής πρέπει να γίνεται σταθερά και
τουλάχιστον µε την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια, µορφή και µέγεθος
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γραµµατοσειράς, µε την οποία ανακοινώνεται ο αριθµός της τηλεπικοινωνιακής
γραµµής που παρέχει τις υπηρεσίες.
ΙV. 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 νόµιµες
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995.

Αιτιολογικό

Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ∆ΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ Νοµού
∆ράµας, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από
µαγνητοταινίες της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός
σταθµός µε το διακριτικό τίτλο ∆ΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ιδιοκτησίας της εταιρίας µε
την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΦΙ∆Η Α.Ε. συµµετείχε στη
διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας σταθµού τοπικής
εµβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 θεωρείται ότι λειτουργεί
νοµίµως. Κατά την 1ην, 6ην και 8ην Ιουλίου 2004 ο τηλεοπτικός σταθµός προέβαλε
τηλεπαιχνίδια µε πρόσκληση τηλεθεατών προς συµµετοχή δια της χρήσεως
τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης α) µε αναγραφή της τιµής χρέωσης µε
γραµµατοσειρά µικροτέρου µεγέθους του αριθµού τηλεφώνου και β) ενίοτε µε τιµή
χρέωσης ανά 15΄΄ αντί του ορθού ανά 1΄ λεπτό. Ταύτα πάντα προκύπτουν από την
αποµαγνητοφώνηση των µαγνητοταινιών, τις οποίες υπέβαλε στο ΕΣΡ ο Γεώργιος
Αραµπατζής µε σχετική καταγγελία και η οποία αποµαγνητοφώνηση διαλαµβάνεται
στην από 16.9.2004 έκθεση υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας. ∆εν υφίστανται στοιχεία
περί του ότι οι µαγνητοταινίες τις οποίες απέστειλε ο καταγγέλων δεν αποδίδουν τις
ως άνω εκποµπές. Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το υπόµνηµά του ισχυρίζεται ότι δεν
έχει µαγνητοταινίες των ως άνω εκποµπών ως εκ του ότι κατά το άρθρο 3 παρ. 12 του
Ν. 2328/1995 είχε υποχρέωση προς διατήρηση αυτών επί 3 µήνες και ήδη έχει
παρέλθει το εν λόγω τρίµηνο. Ο ισχυρισµός αυτός δεν αναιρεί την αλήθεια της
καταγγελίας, ενώ εξάλλου δεν υφίστανται στοιχεία ότι ο τηλεοπτικός σταθµός
καταστρέφει τις µαγνητοταινίες των εκποµπών του αµέσως µετά την παρέλευση
τριµήνου από εκάστης εκποµπής. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 11.707,34 ευρώ ύψους
της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, ενδείκνυται όπως
το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΦΙ∆Η Α.Ε. ιδιοκτήτρια
του τηλεοπτικού σταθµού ∆ΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ Νοµού ∆ράµας τη διοικητική
κύρωση του προστίµου των 20.000 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 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΦΙ∆Η Α.Ε. που εδρεύει στη
∆ράµα, στην οδό Ευξείνου Πόντου 31Α, µε ΑΦΜ 094452157, ∆.Ο.Υ.
∆ΡΑΜΑΣ.
2. Της Κυριακής Κωφίδου του Θεοδώρου, κατοίκου ∆ράµας στην οδό Μητρ.
Λαυρεντίου 38, µε ΑΦΜ 047485689, ∆.Ο.Υ. ∆ΡΑΜΑΣ, ως νοµίµου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 22α Μαρτίου 2005.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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