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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.    

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 

την εταιρεία µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον 
διακριτικό τίτλο BLUE SKY  Νοµού Αττικής, παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η  Φεβρουαρίου 2010. 

 
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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό το 
σεβασµό της αξίας του ανθρώπου. 
 
II. Το άρθρο 7 περ. 1 α΄ και παρ. 2 του Π. ∆/τος 100/2000 κατά το οποίο η µετάδοση 
προγραµµάτων τηλεπώλησης επιτρέπεται δι΄ οκτώ το πολύ χρονοθυρίδων ηµερησίως 
µε ελαχίστη διάρκεια 15΄ πρώτων λεπτών και σε κάθε περίπτωση η συνολική 
ηµερησία διάρκεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ώρες ενώ εξάλλου στην αρχή 
και στο τέλος της µετάδοσης χρονοθυρίδων τηλεπώλησης προβάλλεται ειδικό 
οπτικοακουστικό σήµα µε σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόµενο 
του ειδικού αυτού τηλεοπτικού προγράµµατος.  
 
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 ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο BLUE SKY  Νοµού Αττικής και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την 14.5.2009 προβλήθηκαν 
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χρονοθυρίδες τηλεπώλησης επί 3 ώρες, 8΄και 49΄΄, ενώ κατά την 15.5.2009 
προβλήθηκαν χρονοθυρίδες τηλεπώλησης επί 3 ώρες, 4΄ και 20΄΄ καθ΄ υπέρβαση του 
νοµίµου ορίου των τριών ωρών το εικοσιτετράωρο.  Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου 
του τηλεοπτικού σταθµού ότι κατά τη διάρκεια των χρονοθυρίδων προβλήθησαν και 
διαφηµίσεις εκποµπών του τηλεοπτικού σταθµού δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 2.061.077,96 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του 
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 280/27.5.2003, 
138/11.5.2004, 252/31.8.2004, 224/14.6.2005, 285/6.6.2006, 509/10.11.2009  
διοικητικές κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  30.000 ευρώ.  
Μειοψήφησαν η Εύη ∆εµίρη και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά τις οποίες το πρόστιµο 
θα έπρεπε να είναι 50.000 ευρώ. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό 
τίτλο BLUE SKY  Νοµού Αττικής, 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: 

 

1. Της εταιρείας ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., η 
οποία εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Ευριπίδου 55, µε ΑΦΜ 
094352318, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Νικηφόρου Κισσανδράκη του Ηρακλή, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, στην 
οδό Εϋνάρδου 11, µε ΑΦΜ 011258864, ∆.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την  9η Μαρτίου 2010. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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