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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 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,  
Δήμητρα Παπαδοπούλου.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό  τίτλο  TV CRETA (ΠΡΩΗΝ  CRETA CHANNEL)  Νομού 
Ηρακλείου, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2015.

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. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

ΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 13 στοιχ. ε’ του Ν. 3592/2007, κατά το οποίο οι ενημερωτικοί 
τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν υποχρέωση να μεταδίδουν κάθε ημέρα δελτίο ειδήσεων 
στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον 
επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, 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 νόμιμες κυρώσεις.
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Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  TV CRETA (ΠΡΩΗΝ  CRETA 
CHANNEL)  Νομού  Ηρακλείου, του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως  εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  κατά  την  15η.9.2014, 
προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Διαπιστώθηκε  ότι  ο  τηλεοπτικός  σταθμός,  κατά την εν 
λόγω  ημερομηνία,  δεν  προέβαλε  δελτία  ειδήσεων  στη  νοηματική  γλώσσα,  με 
ταυτόχρονη  προβολή  υποτίτλων.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή,  ενδείκνυται  όπως 
επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως. 
Μειοψήφησαν  εκ  των  μελών  οι  Γιάννης  Παπακώστας  και  Γεώργιος  Στεφανάκης, 
κατά τους οποίους, εν όψει του ότι πρόκειται περί παροδικής εκτροπής, δεν θα έπρεπε 
να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο TV CRETA (ΠΡΩΗΝ 
CRETA CHANNEL) Νομού Ηρακλείου, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως 
προβάλλει  δελτία  ειδήσεων  στη  νοηματική  γλώσσα,  με  ταυτόχρονη  αναγραφή 
υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 
έως 23.00, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2015.

. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

2

ΑΔΑ: 7Ε6ΚΙΜΕ-ΧΙ8


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	Α Π Ο Φ Α Σ Η
	Αριθ. 106/9.3.2015
	Αιτιολογικό



		2015-03-26T15:00:57+0200
	Athens




