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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 92/13.2.2012

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 13 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.
Απών το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από
την εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού DCI TV
Νομού Δράμας, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 7 η Φεβρουαρίου 2012,
κατά την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, καίτοι είχε
κλητευτεί δια της Α.Π. 854/26.1.2012 κλήσεως του Ε.Σ.Ρ. η οποία έχει
παραληφθεί από την εταιρεία δια τηλεομοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της από
της ίδιας μέρας επιβεβαιώσεως.
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 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο το ΕΣΡ μπορεί να ζητήσει
κάθε στοιχείο σχετικό με την λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού, τα
περιουσιακά του στοιχεία, τις δανειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις,
τα έσοδα και έξοδά του, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο για την εξακρίβωση των
στοιχείων αυτών.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και
επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου της εταιρείας με την επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθμού DCI TV Νομού Δράμας και ιδιαιτέρως του Α.Π.
3265/ΕΣ/20.12.2011 εγγράφου του Ε.Σ.Ρ. προκύπτει ότι η ιδιοκτήτρια του
τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία δεν υπέβαλε στο Ε.Σ.Ρ. στην εις το άρθρο 1 παρ. 17,
18 του Ν. 2328/1995 οριζόμενη ενημέρωση των ηλεκτρονικών μερίδων του στο
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του τμήματος διαφάνειας του ΕΣΡ.
Πρόκειται περί τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος έχει κατ’ επανάληψη παραβεί την
υποχρέωσή του προς υποβολή στο ΕΣΡ της εκζητηθείσης ροής προγράμματος για να
ενεργηθεί ο νόμιμος έλεγχος αυτού και για τον λόγο αυτό με τις 468/23.9.2008,
542/4.11.2008, 555/11.11.2008, 292/23.6.2009, 377/27.7.2010 αποφάσεις του ΕΣΡ
έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις προστίμων και εν τέλει δια της υπ’ αριθμ.
257/4.7.2011 αποφάσεως του ΕΣΡ, λόγω μη καταβολής των προστίμων, έχει
επιβληθεί η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του.
Προκύπτει εντεύθεν η αδυναμία της εταιρείας να υποβάλλει την εκ νέου εκζητηθείσα
από το ΕΣΡ ροή του προγράμματός της και εν γένει να ανταποκριθεί στις νόμιμες
υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα την αδυναμία επιβιώσεώς της. Ενδείκνυται όπως
επιβληθεί, και αύθις, στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής
διακοπής λειτουργίας του.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο DCI TV Νομού Δράμας,
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ &
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., τη διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής
λειτουργίας του.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 13η Φεβρουαρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 8η Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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