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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 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.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 7.2.2014 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  DUMNITZE 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΖΕΥΣ  TV Νομού  Αττικής, κατά  των 
572/22.10.2012, 150/21.3.2013 αποφάσεων αυτού. 

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 οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  DUMNITZE  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε.,  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΖΕΥΣ  TV Νομού 
Αττικής και  το  υποβληθέν  υπόμνημα,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Mε  την 
572/22.10.2012  απόφαση  του  ΕΣΡ  έγιναν  δεκτά  τα  ακόλουθα  πραγματικά 
περιστατικά: «Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του 
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τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΖΕΥΣ TV Νομού Λάρισας, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας με την επωνυμία DUMNITZE ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  
Α.Ε.  και του υποβληθέντος  υπομνήματος,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Το ΕΣΡ έχει 
επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί τηλεοπτικού 
σταθμού  ο  οποίος,  κατά  την  υποβληθείσα  στο  ΕΣΡ  υπεύθυνη  δήλωση  του 
εκπροσώπου του, είναι ενημερωτικός και εντεύθεν έχει υποχρέωση να περιλαμβάνει 
στο  πρόγραμμά  του  πρωτότυπα  δελτία  ειδήσεων  καθημερινά  σε  τακτά  χρονικά 
διαστήματα, καθώς επίσης και πολιτικούς σχολιασμούς και ενημερωτικές εκπομπές. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6320/ΕΣ/20.6.2012 έγγραφό του ΕΣΡ εκζητήθηκε από τον 
τηλεοπτικό σταθμό η υποβολή, εντός δύο εργασίμων ημερών, της εικοσιτετράωρης 
ροής προγράμματός του από την 4.6.2012 έως την 10.6.2012. Το εν λόγω έγγραφο 
έχει παραληφθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό δια τηλεομοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ 
της υπό την ίδια ημερομηνία επιβεβαιώσεως. Ο τηλεοπτικός σταθμός υπέβαλε την 
εκζητηθείσα ροή προγράμματος, η οποία όμως ,όπως προκύπτει εκ του υπ’ αριθμ. 
1781/ΕΣ/26.7.2012 εγγράφου του ΕΣΡ, δεν περιέχει τη ροή προγράμματος από της 
10:00 έως 15:00 ώρας της πρώτης ημέρας και επιπλέον εμφανίζει τα δελτία ειδήσεων 
της  προηγουμένης  ημέρας  ως  δελτία  ειδήσεων  της  4.6.2012.  Η  τελευταία  αυτή 
εκτροπή επαναλαμβάνεται κατά τη ροή των επόμενων ημερών. Επισημαίνεται ότι η 
6.6.2012 ήταν ημέρα Τετάρτη και στο δελτίο ειδήσεων της αυτής ημέρας αναφέρεται 
από την τηλεπαρουσιάστρια: «Σήμερα είναι Τρίτη 5.6.2012».  Προδήλως πρόκειται 
περί συρραφής εκπομπών από διαφορετικές ημέρες. Κατά την ημέρα συζητήσεως της 
υποθέσεως  ο  εκπρόσωπος  του  τηλεοπτικού  σταθμού  υπέβαλε  εκ  νέου  τη  ροή 
προγράμματος,  στην  οποία  όμως,  όπως  προκύπτει  εκ  του  υπ’  αριθμ. 
2361/ΕΣ/18.10.2012  εγγράφου  του  ΕΣΡ,  επίσης  δεν  διαλαμβάνεται  η  ροή  του 
προγράμματος της 4.6.2012 από της 10:00 έως της 13:00 ώρας». Με βάση αυτές τις 
παραδοχές, επιβλήθηκε στον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του 
προστίμου των 20.000 ευρώ. Κατά της εν λόγω αποφάσεως ασκήθηκε η από 6.1.2013 
αίτηση θεραπείας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 150/21.3.2013 απόφαση 
του ΕΣΡ. Ήδη δια της υπό κρίση αιτήσεως προσβάλλονται αμφότερες οι αποφάσεις,  
όμως δεν έχει προσκομιστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αναιρεί τα δια των 
προβαλλομένων αποφάσεων γενομένα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Η υπό κρίση 
αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της εταιρείας  με  την  επωνυμία  DUMNITZE 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού 
με  το  διακριτικό  τίτλο  ΖΕΥΣ  TV Νομού  Αττικής, κατά  των  572/22.10.2012, 
150/21.3.2013 αποφάσεων του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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