ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 106/26.2.2007
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, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης
και Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε.
ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 30η Ιανουαρίου 2007.
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.
ΙΙ. Το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο απαγορεύεται α) η ανάθεση
εκµετάλλευσης τηλεοπτικού σταθµού και β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης
του συνόλου του προγράµµατος, ή ποσοστού το οποίο υπερβαίνει το 30% του
µηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθµού.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV και του
υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Στον τηλεοπτικό σταθµό µε
το διακριτικό τίτλο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV χορηγήθηκε από τον Υπουργό Τύπου και
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ΜΜΕ η υπ’ αριθ. 19203/Ε/9.9.1993 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού
σταθµού τοπικής εµβέλειας στην περιοχή Θεσσαλονίκης µε ειδική άδεια για τεχνική
δικτύωση στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επακολούθησε η υπ’ αριθ.
11353/Ε/7.6.1994 απόφαση του αυτού Υπουργού µε την οποία χορηγήθηκε στον
τηλεοπτικό σταθµό ειδική άδεια δικτύωσης εθνικής εµβέλειας. Ο εκπρόσωπος της
ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού σταθµού εταιρείας ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV A.E., συνήψε
µετά του εκπροσώπου της ανωνύµου εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. την από
3.7.2000 σύµβαση µε την οποία η δεύτερη εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση:
Α. Να παρέχει στην πρώτη συµβουλές και κατευθύνσεις σχετικά µε τη δοµή, τη
χάραξη και το περιεχόµενο του προγράµµατός της.
Β. Να παρέχει συµβουλές και οδηγίες ως προς τη επιλογή του εµψύχου δυναµικού
και να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες το δικό της προσωπικό στην πρώτη εταιρεία για
την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
Γ. Να συµβουλεύει και να εποπτεύει την πρώτη εταιρεία κατά την υλοποίηση της
προτεινοµένης στρατηγικής.
∆. Να παρέχει συµβουλές επί οικονοµικών θεµάτων και συγκεκριµένα ως προς τον
τρόπο αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων.
Ε. Να παρέχει πληροφορίες στον ενηµερωτικό τοµέα και ειδικότερα στον τοµέα της
ψυχαγωγίας.
ΣΤ. Να θέτει στη διάθεσή της µέρος του αρχείου της προκειµένου η πρώτη να κάνει
χρήση αυτού κατά την παραγωγή και οργάνωση του προγράµµατός της.
Ζ. Να παραχωρεί στην πρώτη την χρήση µέρους εκ των ανηκόντων στην κυριότητά
της κινητών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικού εξοπλισµού.
Η.
Να προβαίνει στην αγορά – εκµίσθωση ελληνικών ή ξενογλώσσων
προγραµµάτων για λογαριασµό της πρώτης.
Εκ του όλου περιεχοµένου της συµβάσεως προκύπτει ότι η πρώτη εταιρεία ανέθεσε
στην δεύτερη την εκµετάλλευση του τηλεοπτικού της σταθµού µε τον διακριτικό
τίτλο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV και για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί
στην ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού εταιρεία η διοικητική κύρωση του
προστίµου. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος
∆ηµήτρης Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Νέστορας Κουράκης, οι οποίοι
διετύπωσαν την ακόλουθη άποψη: Κατά τον τρίτο όρο της συµβάσεως, η δεύτερη
συµβαλλοµένη εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV, δικαιούται για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
για τα έτη 2000, 2001 το 20%, για τα έτη 2002, 2003 το 22% και για το έτος 2004 το
25% των ακαθαρίστων εσόδων της πρώτης εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν από τον
ετήσιο ισολογισµό της. Εκ τούτου προκύπτει ότι η δεύτερη εταιρεία ανέλαβε τη
διαχείριση µέρους του προγράµµατος της πρώτης, το οποίο υπολείπεται του νοµίµου
ορίου των 30% πέραν του οποίου απαγορεύεται από το νόµο. Εποµένως δεν υπάρχει
παραβίαση της ως άνω διατάξεως του νόµου και δεν θα έπρεπε να επιβληθεί στην
πρώτη εταιρεία καµία διοικητική κύρωση.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 0,8 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,
της εκ 2.571.028 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 3.205.818.129
δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον προαναφερόµενο
σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις
331/22.7.2003, 16/20.1.2004, 23/27.1.2004, 123/6.5.2004, 128/11.5.2004,
185/22.6.2004, 259/7.9.2004, 368/23.11.2004, 409/21.12.2004, 346/13.9.2005,
347/13.9.2005, 85/14.2.2006, 114/16.3.2006, 215/2.5.2006, 241/165.2006,
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348/18.7.2006, 474/30.10.2006, 491/7.11.2006 διάφορες κυρώσεις,
πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 200.000 ευρώ.

το εν λόγω

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. τη
διοικητική κύρωση του προστίµου των 200.000 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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην
οδό 26ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, µε ΑΦΜ 094296181 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Του Γεωργίου Ξανθόπουλου του ∆ηµητρίου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής,
στην οδό Αναλήψεως 28, µε ΑΦΜ 019060322, ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ως
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 26η Φεβρουαρίου 2007.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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