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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 101/7.4.2014
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 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 Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.
Ιστορικό – Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ) Α.Ε., παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Μαρτίου 2014.
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 δε έλεγχος και η επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως που είναι ανεξάρτητη αρχή όπως νόμος ορίζει.
ΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, 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 νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995.
Αιτιολογικό
Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ) Α.Ε.
και το υποβληθέν υπόμνημα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με τις υπ΄ αριθμ.
591/10.12.2013 και 592/10.12.2013 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. απορρίφθηκε η αίτηση της
εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΕ προς έγκριση περιεχομένου προγράμματος του
τηλεοπτικού σταθμού SIRINA TV HD και τη μετάδοση αυτού, μέσω ευρυζωνικών
δικτύων και μέσω δορυφόρου, ως εκ του ότι η δευτέρα εταιρεία δεν έχει τη μορφή
της ανώνυμης εταιρείας όπως αξιώνεται από το άρθρο 6 παρ. 8 στοιχ. α’ Ν.
3592/2007. Παρά ταύτα η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. δε συμμορφώθηκε με τις δύο
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αποφάσεις του ΕΣΡ ισχυριζομένη ότι από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως είχε
παρέλθει άπρακτη η εκ του άρθρου 4 παρ. 1 του Νόμου 2644/1998 αποκλειστική
προθεσμία των 30 ημερών και εντεύθεν οι εν λόγω συμβάσεις θεωρούνται ως
συγκεκριμένες, μη συγχωρουμένης υπό του Νόμου της ανακλήσεως της εν λόγω
εγκρίσεως. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος διότι η εκ της παραλείψεως του
διοικητικού οργάνου να εκδώσει ορισμένη διοικητική πράξη μέσα σε καθορισμένη
ανατρεπτική προθεσμία, σιωπηρή έγκριση αυτής δεν είναι ανεπίδεκτη ανακλήσεως.
Επομένως δια των ως άνω δύο αποφάσεων του ΕΣΡ έχουν ανακληθεί νομίμως οι
σιωπηρώς εκδοθείσες διοικητικές πράξεις και η αιτούσα εταιρεία όφειλε να
συμμορφωθεί προς τις ανακλητικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες απορρίφθηκε η
αίτησή της. Πάρα ταύτα, η αιτούσα εταιρεία, επικαλουμένη συμβατικές δεσμεύσεις,
εξακολούθησε τη μετάδοση του μη εγκεκριμένου προγράμματος. Ενόψει τούτων
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. η διοικητική κύρωση του
προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχει
επιβληθεί στην αυτή εταιρεία, με την απόφαση 26/10.2.2014, διοικητική κύρωση,
ενδείκνυται όπως το πρόστιμο καθοριστεί στο ποσό των 100.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ) Α.Ε. τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 100.000
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 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΤΕ) Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην Λεωφόρο Κηφισίας
99, με ΑΦΜ 094019245, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2. Του Δημήτριου Μιχαλάκη του Απόστολου, κατοίκου Αμαρουσίου, στη
Λεωφόρο Κηφισίας 99, με ΑΦΜ 073966340 και ΑΔΤ Π-025380, ως νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 7η Απριλίου 2014, καθαρογράφτηκε
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.
Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 7η Μαΐου 2014

και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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