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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 ενδεχοµένη από 
την εταιρεία µε την επωνυµία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νοµού Λέσβου, 
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. To άρθρο 3 παρ. 12 του N. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών 
τους στην τελική τους µορφή µε τις τυχόν διακοπές για µετάδοση διαφηµίσεων και 
ούτω καθ΄ εξής, έως 3 τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα της µετάδοσης και να 
αποστέλλουν αυτές τις µαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ  µόλις τους το ζητήσει. 
 
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. 
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Αιτιολογικό 
 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νοµού Λέσβου και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο τέως ∆ήµαρχος Μυτιλήνης Αριστείδης Χατζηκοµνηνός 
µε τα Α.Π. 1607/3.2.2006, 1608/3.2.2006 έγγραφά του προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Μυτιλήνης εκζήτησε αντίγραφα µαγνητοταινιών των εκποµπών του 
τηλεοπτικού σταθµού κατά τις εις τα έγγραφα αυτά αναφερόµενες ηµεροµηνίες.  Ο εν 
λόγω Εισαγγελεύς εξέδωσε τις υπ΄αριθµ. 105/7.2.2006 και 106/7.2.2006  εντολές 
προς τον τηλεοπτικό σταθµό προς χορήγηση των εν λόγω µαγνητοταινιών.  Οι εν 
λόγω αιτήσεις µετά των εκδοθεισών αντιστοίχων παραγγελιών, έχουν επιδοθεί προς 
τον τηλεοπτικό σταθµό όπως προκύπτει εκ των υπ΄αριθµ. 1613/13.2.2006 και 
1614/13.2.2006 εκθέσεων επιδόσεως του δικαστικού επιµελητού στο Πρωτοδικείο 
Μυτιλήνης Ευστρατίου Εγγλέζου.  Πρόδηλον είναι ότι ενόψει τούτων ο τηλεοπτικός 
σταθµός είχε υποχρέωση να παραδώσει στον ως άνω αιτήσαντα µαγνητοταινίες των 
εκζητηθεισών εκποµπών και ότι παράλειψε τούτο, αθετήσας νόµιµη υποχρέωσή του.  
Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ότι δεν αρνήθηκε να 
παραδώσει τις εν λόγω µαγνητοταινίες, αλλά απλώς εκζήτησε από τον αιτήσαντα 
αυτές την σύγχρονη καταβολή του σχετικού κόστους, δεν δικαιολογεί την ως άνω 
παράλειψη, διότι κατά ρητή διάταξη του νόµου το κόστος των εν λόγω 
µαγνητοταινιών βαρύνει την ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού εταιρεία. Ενόψει 
του ότι ο τέως δήµαρχος δι΄ εγγράφου του προς το Ε.Σ.Ρ. δήλωσε ότι, κατόπιν 
δοθεισών εξηγήσεων δεν επιθυµεί την συνέχιση της διαδικασίας κατά του 
τηλεοπτικού σταθµού,  πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν, η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών η 
Εύη ∆εµίρη, κατά τους οποίους ενόψει του ότι ο τηλεοπτικός σταθµός δεν 
συµµορφώθηκε προς την ως άνω υποχρέωσή του καίτοι, ως εκ περισσού, υπήρχε και 
εισαγγελική παραγγελία, θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου 
των 15.000 ευρώ. 
 

 

 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νοµού Λέσβου τη 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως διατηρεί στο αρχείο της µαγνητοσκοπήσεις 
όλων των εκποµπών της στην τελική τους µορφή µε τις τυχόν διακοπές για µετάδοση 
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διαφηµίσεων και ούτω καθ΄ εξής, έως 3 τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα της 
µετάδοσης και να αποστέλλει αυτές τις µαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ µόλις της το 
ζητήσει, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 26η Φεβρουαρίου 2007. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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