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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 291/17.9.2015
Σήμερα ημέρα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,
στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη
Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα
Παπαδοπούλου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.) (πρώην ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ΝΕΡΙΤ Α.Ε.),
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ (πρώην ΝΕΡΙΤ), ενδεχομένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουλίου 2015.
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 Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο
άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την μετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της
ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.
II. Το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο το ΕΣΡ μπορεί να ζητήσει
κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και
ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα ....
III. Την Οδηγία 1/27.3.2012 του ΕΣΡ, κατά την οποία από 1ης Απριλίου 2012, όλοι οι
τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας οφείλουν σε μηνιαία βάση να ενημερώνουν
το Ε.Σ.Ρ. για τις κάθε είδους εκπομπές τους που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα
και με οποιονδήποτε τρόπο προβάλλουν πολιτικά στελέχη, υποψήφιους βουλευτές
και πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων ειδησεογραφικών εκπομπών,
εκπομπών λόγου, δελτίων ειδήσεων κλπ, ανεξαρτήτως της ώρας προβολής τους. Η
ενημέρωση θα γίνεται με τη χρήση της ειδικής φόρμας που θα βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr), η οποία θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση polyfonia@esr.gr. Η φόρμα θα
πρέπει να αποστέλλεται εντός της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και τα στοιχεία θα
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αφορούν τον προηγούμενο μήνα. Δείγμα της φόρμας επισυνάπτεται [...] Κατά την
διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης του Ε.Σ.Ρ.
αφορά όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, εθνικής και
περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι εκπέμπουν περιεχόμενο που αφορά στην πολιτική
επικαιρότητα [...] Κατά την προεκλογική περίοδο τα στοιχεία θα πρέπει να
αποστέλλονται μέχρι το μεσημέρι κάθε Δευτέρας και θα αφορούν την προηγούμενη
εβδομάδα (Δευτέρα-Κυριακή). Μετά το πέρας της προεκλογικής περιόδου θα ισχύουν
και πάλι τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, αναφορικά με το χρόνο αποστολής των
στοιχείων.
ΙV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄ και ε΄ του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο σε
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, ήτοι:
-

-

Της καταγγελίας πολίτη με αριθμ. πρωτ. 5008/24.6.2015 και του κόμματος
«Ένωση Κεντρώων» με αριθμ. πρωτ. 5012/24.6.2015
Του υπ’ αριθ. πρωτ. 819/ΕΣ/5.6.2015 εγγράφου του ΕΣΡ
Τους ισχυρισμούς των εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.) (πρώην ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.), ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ (πρώην ΝΕΡΙΤ), όπως
διατυπώθηκαν στην 20η συνεδρίαση του ΕΣΡ της 21ης.7.2015
Του με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 6340/1.9.2015 υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν
τα ακόλουθα:

Ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός έχει υποβάλει πλημμελώς τα στοιχεία πολιτικής
πολυφωνίας που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1/27.3.2012 Οδηγία του ΕΣΡ, με
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος πολιτικής πολυφωνίας. Πιο
συγκεκριμένα, ο σταθμός δεν έχει αποστείλει στην υπηρεσία κανένα στοιχείο για τη
χρονική έκθεση των πολιτικών κομμάτων στα δελτία ειδήσεων αυτού. Επίσης, δεν
έχει προσκομίσει στοιχεία για τις εμφανίσεις πολιτικών στελεχών στα δελτία
ειδήσεων, παρά μόνο στις λοιπές ειδησεογραφικές εκπομπές και εκπομπές λόγου.
Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 469/2.12.2014 απόφαση του ΕΣΡ, είχε επιβληθεί
στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
ΝΕΡΙΤ (νυν ΕΡΤ), η διοικητική κύρωση της συστάσεως επειδή δεν είχε συμμορφωθεί
με την υποχρέωση του προς παροχή στο ΕΣΡ των στοιχείων πολιτικής πολυφωνίας.
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η
διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 5,6 % μεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού
ΕΔΤ/Ν (Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση) έως τις 4.5.2015 και ΝΕΡΙΤ από τις
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5.5.2014, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2013-2014, της εκ 27.100.599 ευρώ
διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2010, του εξ 183.348.149,40 ευρώ ύψους της
επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από την εν λόγω εταιρεία και του γεγονότος ότι
έχουν επιβληθεί στην ΕΡΤ Α.Ε. με τις αποφάσεις 30/17.7.2002, 220/8.4.2003,
408/23.12.2003, 9/20.1.2004, 22/27.1.2004, 130/11.5.2004, 186/22.6.2004,
229/20.7.2004, 403/18.10.2005, 484/5.12.2005, 35/17.1.2006, 443/19.9.2006,
466/10.10.2006, 590/28.12.2006, 87/13.2.2007, 237/15.5.2007, 320/12.6.2007,
322/12.6.2007, 395/10.7.2007, 476/25.9.2007, 486/9.10.2007, 3/8.1.2008, 4/8.1.2008,
137/13.3.2008, 440/9.9.2008, 392/3.10.2011, 469/2.12.2014, 85/2.3.2015,
147/30.3.2015, 178/15.4.2015, 182/11.5.2015, 222/24.6.2015, 247/14.7.2015,
290/17.9.2015 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των
15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΤ Α.Ε. τη διοικητική κύρωση του
προστίμου των 15.000 ευρώ.
Το άρθρο 4 παρ. 1 στ. ε΄ του Νόμου 2863/2000, σύμφωνα με το οποίο το ΕΣΡ
επιβάλλει στους δημόσιους φορείς τις διοικητικές κυρώσεις, παραπέμπει στο άρθρο 4
παρ. 1 του Ν. 2328/1995. Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά
την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η
παρούσα απόφαση ως προς την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά της
εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Λεωφόρος
Μεσογείων 136 και Κατεχάκη, με ΑΦΜ 997476074, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Σεπτεμβρίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 5η Νοεμβρίου 2015.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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