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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 26/10.2.2014
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 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,
Άρης Σταθάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
του συνδρομητικού, μέσω δορυφόρου και μέσω ευρυζωνικών δικτύων,
τηλεοπτικού σταθμού ΟΤΕ TV, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία
ΟΤΕ Α.Ε., παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 14η Ιανουαρίου 2014.
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 άμεσος έλεγχος του
κράτους έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών
και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της
ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 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. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο το Σύνταγμα και η εν γένει
έννομη τάξη της χώρας πρέπει να παραμένουν σεβαστά ακόμα και όταν ασκείται
κριτική σε συγκεκριμένους νόμους ή θεσμούς.
ΙΙΙ. 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 από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του
συνδρομητικού, μέσω δορυφόρου και μέσω ευρυζωνικών δικτύων, τηλεοπτικού
σταθμού ΟΤΕ TV, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ Α.Ε., του
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υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvds που απέστειλε στο
ΕΣΡ ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός, αγώνα των εθνικών ομάδων Σερβίας και Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που μεταδόθηκε μέσω του
τηλεοπτικού προγράμματος ΟΤΕ sport 4 κατά την 16.10.2013, ώρα 20:00,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν
καταγγελίας βουλευτού. Η μετάδοσή του ως άνω ποδοσφαιρικού αγώνος δεν ήταν
άμεση αλλά μαγνητοσκοπημένη και θα έπρεπε να είναι συμβατή με τους ισχύοντες
κανόνες δικαίου και την ελληνική έννομη τάξη, η οποία δεν αναγνωρίζει κρατική
οντότητα με τον τίτλο Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά μόνον με τον τίτλο Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παρά ταύτα, κατά τη μετάδοση του εν
λόγω αγώνος προβλήθηκε το αρχικόλεκτο MKD, ενδεικτικό της μη αναγνωριζομένης
από την ελληνική έννομη τάξη Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Υπήρχε η δυνατότητα
απαλείψεως, από τη μαγνητοσκόπηση, του εν λόγω αρχικόλεκτου και συμμορφώσεως
της εκπομπής προς την ελληνική έννομη τάξη. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΟΤΕ TV, ιδιοκτησίας της
εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ Α.Ε., τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μη
προβάλλει εκπομπές που δε σέβονται το Σύνταγμα και την εν γένει έννομη τάξη της
χώρας, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 10η Φεβρουαρίου 2014, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 4η Μαρτίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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