ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 93/22.3.2005

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 ενδεχοµένη υπό
του τηλεοπτικού σταθµού SEVEN-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
Α.Ε. παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Μαρτίου 2005.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 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 Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
ΙΙ. To άρθρο 3 παρ. 12 του N. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών
τους στην τελική τους µορφή έως 3 τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα της µετάδοσης
και να αποστέλλουν αυτές τις µαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ µόλις τους το ζητήσει.
IΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995
προβλεπόµενες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού
σταθµού SEVEN και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: Το
ΕΣΡ µε το υπ’ αριθ. 1675/4.2.2005 έγγραφό του ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθµό
όπως εντός 2 εργασίµων ηµερών αποστείλει µαγνητοσκόπηση ροής προγράµµατος
που µεταδόθηκε κατά την 23.11.2004 από ώρας 18:00 έως 21:00. Ο τηλεοπτικός
σταθµός απέστειλε µαγνητοσκόπηση της ως άνω εκποµπής. ΄Όπως προκύπτει εκ της
από 22.2.2005 εκθέσεως υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας η µαγνητοταινία έχει κακή
ποιότητα ήχου και εικόνας, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την καταγραφή των
πραγµατικών περιστατικών και τον έλεγχο αυτών. Η αποστολή τοιαύτης
µαγνητοταινίας δεν συνιστά εκπλήρωση της προαναφερθείσης νοµίµου υποχρεώσεως
του τηλεοπτικού σταθµού προς αποστολή µαγνητοταινίας διαλαµβάνουσα την
κρίσιµη εκποµπή στην τελική της µορφή. Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του
τηλεοπτικού σταθµού ότι συνεργάτης αυτού απεχώρησε της συνεργασίας και
υπεξαίρεσε τα πρωτότυπα των µαγνητοταινιών είναι προσχηµατικός, αφενός µεν
διότι ουδεµία περί τοιούτου εγκλήµατος ενέργεια έγινε από τον τηλεοπτικό σταθµό
και αφετέρου διότι εάν τούτο ήτο αληθές δεν θα είχε ο τηλεοπτικός σταθµός τη
δυνατότητα να υποβάλλει στο ΕΣΡ την ως άνω κακέκτυπη µαγνητοταινία. Για την ως
άνω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του
προστίµου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,3 % µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε
το πρόγραµµα, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004, του εξ 8.852.386,76 ευρώ ύψους
της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, και του γεγονότος
ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 82/30.3.2004, 172/9.6.2004,
228/20.7.2004, 257/7.9.2004, 396/14.12.2004, 78/3.3.2005 διάφορες κυρώσεις
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 30.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό SEVEN-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 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 SEVEN ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., που
εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Λ. Κηφισίας 7, µε ΑΦΜ 094264736, ∆.Ο.Υ.
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Γεωργίου Μπατατούδη του Κωνσταντίνου , κατοίκου Αθηνών, στην οδό
Μπουµπουλίνας 26, µε ΑΦΜ 012280487, ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ως
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και 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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