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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 106/7.4.2014
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 7 Απριλίου 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.
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό του
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ATTICA TV (πρώην ΘΡΙΑΣΙΟ
TV) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ενδεχομένη παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 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 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 και
ραδιοφωνικοί 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 στον
έχοντα έννομο συμφέρον, μόλις 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 και των ισχυρισμών του εκπροσώπου του
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ATTICA TV (πρώην ΘΡΙΑΣΙΟ TV)
Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατόπιν της από 2.2.2014
καταγγελίας του Χάρη Στουραϊτη το ΕΣΡ δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1510/6.2.2014
εγγράφου του εκζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό την υποβολή, εντός δύο ημερών,
της ροής προγράμματος κατά την 26.1.2013, 30.1.2013 και 2.2.2014. Ο εκπρόσωπος
του τηλεοπτικού σταθμού δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5349/19.2.2014 εγγράφου του
ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια των ως άνω εκπομπών δεν προβλήθηκε εκπομπή με
τον επίμαχο τίτλο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ενώ με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
8274/7.3.2014 έγγραφό του, ισχυρίστηκε ότι η επίμαχη εκπομπή μεταδόθηκε μόνο
την 30.1.2014 και κατ’ επανάληψη την 1.2.2014, αποστείλας συγχρόνως στο ΕΣΡ την
επίμαχη εκπομπή. Καταρχήν η παράλειψη υποβολής της ροής προγράμματος εντός
της ορισθείσης προθεσμίας είναι αδικαιολόγητη και σε κάθε περίπτωση ο εκρόσωπος
του ραδιοφωνικού σταθμού όφειλε να υποβάλλει τη ροή προγράμματος των ως άνω
τριών ημερών, η οποία είχε εκζητηθεί από το ΕΣΡ. Για την εν λόγω εκτροπή
ενδείκνυται να 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 ATTICA TV (πρώην
ΘΡΙΑΣΙΟ TV) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως
όπως διατηρεί στο αρχείο τους μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών του 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 όπως αποστέλλει
αυτές τις μαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ, μόλις τις εκζητήσει, με απειλή επιβολής
αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 7η
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Απριλίου

2014,

καθαρογράφτηκε

και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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