ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 102/26.2.2007

Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα
µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας,
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του
τηλεοπτικού
σταθµού
ΚΑΝΑΛΙ
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ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε.
ενδεχοµένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Φεβρουαρίου 2007.
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 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 17 παρ. 1, 2, 6 στοιχ.α του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι
τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας που λειτουργούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλλει εµπροθέσµως αίτηση για
χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού, θεωρούνται ως
νοµίµως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον
αναγραφόµενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων αποκλειστικά από έναν µόνον
δίαυλο ανά Κέντρο Εκποµπής, τον οποίον χρησιµοποιούσαν κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης και µόνον από εγκαταστάσεις εκποµπής
που λειτουργούσαν νόµιµα κατά την ίδια ηµέρα., ενώ εξάλλου οι αναφερόµενοι
τηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόµενους από το άρθρο 3 του
Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας, καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους
ισχύοντες Κώδικες ∆εοντολογίας και να µην παρεµβάλλονται στις επικοινωνίες της
ΕΡΤ.
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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
νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 10 και του υποβληθέντος
υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθµός είχε υποβάλλει
αίτηση µετά των νοµίµων δικαιολογητικών προς συµµετοχή σε προκηρυχθέντα
διαγωνισµό κατά το έτος 1998 για λήψη αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού
περιφερειακής εµβέλειας, σύµφωνα µε το Χάρτη Συχνοτήτων του Νοµού Αττικής.
Εντεύθεν ο τηλεοπτικός σταθµός λειτουργεί νοµίµως και υποχρεούται να εκπέµπει
εντός του Χάρτη Συχνοτήτων 42 περιοχής Αττικής. ΄Όµως όπως προκύπτει εκ του
υπ΄αριθµ. Γ/13/8.1.2007 εγγράφου της ΕΡΤ και του υπ΄αριθµ. 96/ΕΣ/18.1.2007
εγγράφου της υπηρεσίας µας, ο τηλεοπτικός σταθµός εκπέµπει παρανόµως το
πρόγραµµά του από τον δίαυλο 49 και από το κέντρο εκποµπής στο Χορτιάτη,
εντεύθεν δε, παρεµβάλλεται στο πρόγραµµα του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού της
ΕΤ-1. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική κύρωση
του προστίµου και της οριστικής διακοπής της εκποµπής από τον ως άνω δίαυλο και
θέση στην Θεσσαλονίκη.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, λαµβανοµένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,1 % µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε
το πρόγραµµα κατά το πρώτο τετράµηνο του 2004, του εξ 68.082,09 ευρώ ύψους της
επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι
έχουν επιβληθεί µε τις αποφάσεις 149/25.5.2004, 248/28.7.2004, 369/25.7.2006,
507/14,11,2006 διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο
καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ. Μειοψήφησε εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη,
κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να ήταν 20.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει προς τον τηλεοπτικό σταθµό ΚΑΝΑΛΙ 10 ΚΑΝΑΛΙ 10
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε.
Α. Την διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ.

-
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Β. Την διοικητική κύρωση την οριστική διακοπή της εκποµπής από τον δίαυλο 49
και από το κέντρο εκποµπής στο Χορτιάτη. την Θεσσαλονίκη.
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 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ
ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε. , που εδρεύει στα Κ. Πατήσια Αττικής, στην οδό Λ. Ιωνίας 166,
µε ΑΦΜ 094321551, ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Παναγιώτης Τζένος του Ιωάννη, κατοίκου Ζωγράφου Αθηνών, στην οδό
Θεσσαλίας 42, µε ΑΦΜ 113846986, ∆.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως νοµίµου εκπροσώπου
της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 26η Φεβρουαρίου 2007.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ

3

