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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 27.3.2014 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  LARGOVIRIARIA 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α.Ε, ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο SMILE (ΠΡΩΗΝ 06-TV) Νομού Αττικής, 
κατά της 209/1.4.2003 αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η 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 LARGOVIRIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο SMILE (ΠΡΩΗΝ 06-TV)  Νομού 
Αττικής και το υποβληθέν υπόμνημα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Mε την 209/1.4.2003 
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απόφαση  του  ΕΣΡ  έγιναν  δεκτά  τα  ακόλουθα  πραγματικά  περιστατικά:  «Εκ  των 
στοιχείων  του  φακέλου,  των  ενώπιον  του  Συμβουλίου  τούτου  ισχυρισμών  του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού «06  TV»,  του υποβληθέντος  υπομνήματος 
και  της  υπό  του  Συμβουλίου  παρακολουθήσεως  εκπομπών,  προέκυψε  ότι  ο 
τηλεοπτικός σταθμός είχε υποβάλλει αίτηση μετά των νομίμων δικαιολογητικών προς 
συμμετοχή  σε  προκηρυχθέντα  διαγωνισμό  για  λήψη  αδείας  λειτουργίας  αυτού. 
Εντεύθεν ο σταθμός λειτουργεί νομίμως και υποχρεούται να εκπέμπει το δηλωθέν με 
την αίτησή του πρόγραμμα, το οποίο είναι διαρκείας 24 ωρών και συνίσταται από 
παιδικές  εκπομπές  και  παιδικές  σειρές.  Αντί  τούτου  ο  σταθμός  προβάλλει  μεν 
παιδικές σειρές, αλλά επί πλέον προβάλλει τηλεφωνική συσκευή αρχομένη από το 
«090» για επικοινωνία των παιδιών σε παιχνίδια και επί πλέον προβάλλει διαφημίσεις 
και χαρτομαντείες, με τηλεφωνική συσκευή αρχομένη από «090». Ειδικότερα κατά 
τον γενόμενο έλεγχο της εκπομπής από της 12ης ώρας της 23.1.2003 έως της 12ης 

ώρας της 24.1.2003 διαπιστώθηκε ότι η εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού περιείχε 
προβολή παιδικών σειρών κινουμένων σχεδίων διαρκείας 13 ωρών και 32 λεπτών, 
προβολή παιχνιδιών, με αναγραφή συνεχώς 090 για συμμετοχή παιδιών, διαρκείας 3 
ωρών και 9 λεπτών, προβολή διαφημίσεων με αναγραφή συνεχώς 090 διαρκείας 1 
ώρας  και  22  λεπτών  και  προβολή  χαρτομαντειών  με  αναγραφή  συνεχώς  090 
διαρκείας  5 ωρών και  57 λεπτών. Πρόκειται  περί  τηλεοπτικού σταθμού,  ο οποίος 
εκπέμπει εν μέρει το δηλωθέν πρόγραμμά του και επί πλέον εκπέμπει διαφημίσεις, 
και  χαρτομαντείες,  με  τις   οποίες  γίνεται  εκμετάλλευση  των  προλήψεων  και 
δεισιδαιμονιών  των  ανθρώπων,  ενώ  εξάλλου  προκαλούν  κίνδυνο  ηθικής  βλάβης 
στους ανηλίκους. Και μόνη η αθέτηση της υποχρεώσεως του σταθμού να εκπέμπει 
ολόκληρο το δηλωθέν πρόγραμμα και η εκπομπή των ως άνω χαρτομαντειών αρκεί 
προς  επιβολή  της  εις  το  υπό  στοιχείο  «ΙΙΙ»  αναφερομένης  διατάξεως  του  νόμου 
προβλεπομένης  κυρώσεως της αμέσου διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού 
σταθμού. Πλέον όμως τούτου το εκτός του δηλωθέντος προγράμματος  περιεχόμενο 
της εκπομπής είναι εκτός της υπό της προαναφερθείσης διατάξεως του Συντάγματος 
επιβαλλομένης   ποιοτικής  στάθμης  της  εκπομπής  προς  επίτευξη  της  πολιτιστικής 
ανάπτυξης  της  χώρας  και  του  σεβασμού  της  αξίας  του  ανθρώπου.  Πρέπει  να 
σημειωθεί  ότι  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  έχει  επιβληθεί  δια  της  αποφάσεως 
83/6.11.2002 η διοικητική κύρωση των 30.000 ευρώ λόγω προτροπής παιδιών να 
συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων αρχομένων από το 090, 
συνεπεία των οποίων οι γονείς αυτών κατέβαλαν προς τον ΟΤΕ σημαντικά χρηματικά 
ποσά».  Με  βάση  αυτές  τις  παραδοχές,  επιβλήθηκε  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η 
διοικητική  κύρωση της  προσωρινής  επί  τρεις  (3)  μήνες  διακοπής  της  λειτουργίας 
αυτού.  Δεν  προσκομίστηκε  κανένα  αποδεικτικό  στοιχείο  που  αναιρεί  τα  δια  της 
προσβαλλόμενης αποφάσεως γενομένα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Ο ισχυρισμός 
του  εκπροσώπου του  τηλεοπτικού  σταθμού  ότι  συνεπεία  της  εν  λόγω κυρωτικής 
αποφάσεως  δεν  εξυπηρετείται  η  επιχείρηση  του  τηλεοπτικού  σταθμού  από  τις 
τράπεζες δεν ασκεί επιρροή στην παρούσα υπόθεση. Εξάλλου κατά της κυρωτικής 
αποφάσεως  έχει  ασκηθεί  αίτηση  ακυρώσεως  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της 
Επικρατείας και θα έπρεπε η αιτούσα εταιρεία να έχει επιμεληθεί για τη συζήτηση 
της  υποθέσεως  και  την  έκδοση αποφάσεως.  Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας  είναι 
ουσία  αβάσιμη  και  πρέπει  να  απορριφθεί.  Μειοψήφησαν  εκ  των  μελών  οι 
Κωνσταντίνος Αποστολάς και Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τους οποίους η υπό κρίση 
αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να γίνει εν μέρει δεκτή και η διοικητική κύρωση της 
προσωρινής επί τρεις (3) μήνες διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού 
να μετατραπεί σε πρόστιμο των 50.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία LARGOVIRIARIA 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό τίτλο SMILE (ΠΡΩΗΝ 06-TV)  Νομού Αττικής, κατά της 209/1.4.2003 
αποφάσεως του ΕΣΡ. 

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

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 6η Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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