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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.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  ενδεχομένη 
παράνομη δικτύωση του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤA 
TV  Νομού  Έβρου,  ιδιοκτησίας της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΔΕΛΤΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε, με μη νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό.

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,  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. 

II. Το άρθρο 11 παρ. 11 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση 
τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό 
περιφερειακής  ή  εθνικής  εμβέλειας,  μετά  από ειδική  άδεια  του  Ε.Σ.Ρ.  στο  οποίο 
υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και  υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια.

III.  Το άρθρο 12, παρ. 5,  εδ. α’ και  β’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι 
πάροχοι  υπηρεσιών  οπτικοακουστικών  μέσων  οφείλουν  να  ενημερώνουν  τους 
τηλεθεατές ευκρινώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος. Προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να επισημαίνονται καταλλήλως κατά 
την έναρξη, το τέλος καθώς και μετά από κάθε διακοπή του προγράμματος για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των θεατών. 
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IV.  Το  άρθρο  10  παρ.  1  περ.  α’  του   Π.  Δ/τος  109/2010  κατά  το  οποίο  η 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να  αναγνωρίζονται εύκολα ως 
τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές  εμπορικές 
ανακοινώσεις.

V.  Το άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ του Π/τος 109/2010, κατά το οποίο οι μεταδιδόμενες 
από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις δεν 
πρέπει να εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις των ανθρώπων.

VΙ.  26  παρ.  5  εδ.  α’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  όλα  τα  τηλεοπτικά 
προγράμματα, εκτός των προγραμμάτων τηλεοπτικής διαφήμισης και τηλεπώλησης, 
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που 
μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει σωματική, 
ηθική,  πνευματική  και  διανοητική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων.  Σε  κάθε  κατηγορία 
αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολό ή ηχητικό σήμα το οποίο μεταδίδεται επί της οθόνης 
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.

VΙΙ. Το άρθρο 4 της Υ.Α. 6138/Ε/17.3.2000 του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.,, κατά 
το  οποίο  το  σύμβολο  καταλληλότητος  εκάστης  εκπομπής  συνοδεύεται  από 
ενημέρωση του κοινού τρία (3) τουλάχιστον λεπτά πριν από τη μετάδοση τμημάτων ή 
σκηνών που αντιστοιχούν στην 3η, 4η και 5η κατηγορία.  

VΙΙΙ. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤA TV Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία  ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. και του υποβληθέντος υπομνήματος, 
της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία της ροής προγράμματος του τηλεοπτικού 
σταθμού κατά την 11 και 22.4.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:
 
1)  Ενώ  κατά  την  τοποθέτηση  προϊόντων  πρέπει  να  επισημαίνεται  τούτο  προς 
ενημέρωση των τηλεθεατών, κατά την έναρξη, το τέλος καθώς και μετά από κάθε 
διακοπή του προγράμματος, ο τηλεοπτικός σταθμός, κατά τις ως άνω δύο ημέρες, 
προέβαλε την τοποθέτηση προϊόντος και ενημέρωσε τους τηλεθεατές μόνο μια φορά. 
Εξάλλου, κατά τη δεύτερη των ως άνω ημερομηνιών, υπό το πρόσχημα ενημερώσεως 
του  κοινού  επί  επικαίρων  ζητημάτων,  προέβαλε  επανειλημμένως  το  ξενοδοχείο 
“AVALON” και την επιχείρηση «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  MERCEDES». Αναμφισβητήτως η 
προβολή των εν λόγω επιχειρήσεων συνιστά παράνομη συγκεκαλυμμένη διαφήμιση. 
Κατά  την  αυτήν  ημέρα  διαφημίστηκε:  «Ο  ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΤΟΥ…»,  «…  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΟΛΟ  ΤΟ  24ΩΡΟ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ  ΣΤΙΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ  ΚΑΙ  ΒΡΙΣΚΟΥΝ  ΛΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΣΑΣ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ.  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΜΙΧΑΗΛΟΣ.  ΔΥΝΑΜΗ  –  ΓΝΩΣΗ  –  ΧΑΡΙΣΜΑ  
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ»,  με σύγχρονη προβολή στο κάτω μέρος 
της οθόνη τετραψήφιων αριθμών αριθμοί για την αποστολή μηνύματος μέσω κινητού 
τηλεφώνου (SMS), καθώς και αριθμών γραμμών υψηλής χρέωσης 90, για τη χρήση 
τηλεθεατών προς παροχή υπηρεσιών αστρολογικών προβλέψεων. Βέβαιον είναι ότι 
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πρόκειται  περί  διαφημίσεως  η  οποία  προτρέπει  σε  αναζήτηση  πληροφοριών  από 
πρόσωπα  τα  οποία  εκμεταλλεύονται  τις  δεισιδαιμονίες  και  τις  προλήψεις  των 
ανθρώπων.  Τέλος,  κατά  τις  δύο  ημέρες  που  προαναφέρθηκαν  προβλήθηκαν 
προγράμματα  με  σήμανση  5ης κατηγορίας  άνευ  προηγουμένης  ενημερώσεως  του 
κοινού τουλάχιστον 3 λεπτά πριν από τη μετάδοση των ακαταλλήλων για ανηλίκους 
σκηνών. Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό 
σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 

2)  Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ZOUGLA.GR ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΜΕΣΩ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, με έδρα τη Νέα Κηφισιά Αττικής 
επί των οδών Πηγών και Ερυμάνθου, υπέβαλε στο ΕΣΡ την από 30.6.2012 αίτηση, με 
την οποία ισχυριζομένη ότι εκπέμπει διαδικτυακό τηλεοπτικό πρόγραμμα εκζήτησε 
την,  κατά το άρθρο 15 του Νόμου 3592/2007,  έγκριση από το ΕΣΡ του εν λόγω 
τηλεοπτικού προγράμματος. Το ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. 556/15.10.2012 απόφασή του 
απέρριψε την εν λόγω αίτηση με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται περί διαδικτυακού 
τηλεοπτικού  προγράμματος,  αλλά  περί  μεταδόσεως  του  προγράμματος  του 
διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού μέσω ευρυζωνικών δικτύων, με το διακριτικό 
τίτλο «ZOUGLA RADIO». Ενδεικτικό των προθέσεων της ως άνω εταιρείας είναι η 
ανακοίνωση δια της ιστοσελίδας της ότι το πρόγραμμά της μεταδίδεται καθημερινά 
από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  ZOOM στην  Αττική  και  από  18  τηλεοπτικούς 
περιφερειακούς σταθμούς, οι οποίοι αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Εν όψει του ότι, 
δια της ως άνω αποφάσεως του ΕΣΡ, ματαιώθηκε η προσπάθεια της εταιρείας προς 
δημιουργία  τηλεοπτικού  σταθμού  εθνικής  εμβέλειας,  συστάθηκε  την  24.1.2013 
μονοπρόσωπη  εταιρεία  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΟΥΣΤΡΙΑΣ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ,  με 
έδρα επίσης τη Νέα Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Πηγών και Ερυμάνθου, με σκοπό 
την  παραγωγή  τηλεοπτικών  προγραμμάτων.  Κατόπιν  τούτου  η  εταιρεία  συνήψε 
συμβάσεις  με  διαφόρους  τηλεοπτικούς  σταθμούς,  και  ειδικότερα  συνήψε την από 
15.3.2013 σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού  σταθμού με  το  διακριτικό  τίτλο  ΔΕΛΤA TV Νομού Έβρου,  δια της 
οποίας  η  μεν  πρώτη  εταιρεία  ανέλαβε  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει 
οπτικοακουστικές  παραγωγές,  η  δε  δεύτερη  εταιρεία  να  μεταδίδει  αυτές  τις 
παραγωγές από τον τηλεοπτικό της σταθμό. Ενδεικτικό είναι ότι στη σύμβαση δεν 
αναφέρονται  συγκεκριμένες  οπτικοακουστικές  παραγωγές,  και  κατά  το  άρθρο  11 
αυτής,  ο  τηλεοπτικός  σταθμός ανέλαβε την υποχρέωση να μεταδίδει  τη συνολική 
διάρκεια  της  παραγωγής,  παρά  την  ρητή,  εκ  του  άρθρου  13  παρ.  5  του  Νόμου 
2121/1993, απαγόρευση όπως αντικείμενο της συμβάσεως καταστεί το σύνολο των 
μελλοντικών  έργων  του  δημιουργού.  Πρόδηλο  είναι  ότι  δεν  πρόκειται  περί 
παραγωγής πνευματικού έργου και συμβάσεως ασκήσεως εξουσίας επ’ αυτού από 
τον  τηλεοπτικό  σταθμό,  αλλά  περί  δικτυώσεως  του  μη  νομίμως  λειτουργούντος 
τηλεοπτικού  σταθμού  ZOUGLA GR,  ενεργούντος  υπό  την  χάριν  προσχήματος 
συσταθείσα δεύτερη εταιρεία.  Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι, όπως προκύπτει εκ του 
υπ’ αριθμ. 1712/ΕΣ/17.72013 εγγράφου του ΕΣΡ, η ως άνω παραγωγός εταιρεία δεν 
υπέβαλε στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ την από το άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του 
Π.Δ./τος 310/1996 προβλεπομένη κατάσταση μετόχων και υπεύθυνη δήλωση περί μη 
συνδρομής  ασυμβιβάστων  ιδιοτήτων,  με  αποτέλεσμα  την  έλλειψη  των  νομίμων 
προϋποθέσεων  προς  νόμιμη  λειτουργία  της  επιχειρήσεως  παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. 
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Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εκ 3.457.104,28 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό 
και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί σε αυτόν,  με τις υπ’ αριθμ. 184/17.5.2011, 
214/23.4.2013,  372/9.7.2012,  184/1.4.2013,  393/29.7.2013  αποφάσεις  του  ΕΣΡ, 
διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το  πρόστιμο  πρέπει  να  καθοριστεί  στο  ποσό  των 
20.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1) Επιβάλλει  στον τηλεοπτικό σταθμό με  το διακριτικό  τίτλο  ΔΕΛΤA TV  Νομού 
Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., τη 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως: α) να ενημερώνει τους τηλεθεατές ευκρινώς 
για την ύπαρξη τοποθετήσεως προϊόντος, κατά την έναρξη, το τέλος καθώς και μετά 
από  κάθε  διακοπή  του  προγράμματος,  β)  να  μην  προβάλλει  συγκεκαλυμμένως 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, γ) να μη προβάλλει διαφημίσεις οι οποίες 
εκμεταλλεύονται  τις  δεισιδαιμονίες  και  τις  προλήψεις  των  ανθρώπων,  δ)  να 
ενημερώνει  το  κοινό  τρία  (3)  λεπτά  τουλάχιστον  προ  της  προβολής  σκηνών  που 
αντιστοιχούν  στην  3η,  4η και  5η κατηγορία,  με  απειλή  επιβολής  αυτηροτέρων 
κυρώσεων. 

2) Επιβάλλει  στον  τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό  τίτλο  ΔΕΛΤA TV  Νομού 
Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., για 
την παράνομη δικτύωση, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 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  ΔΕΛΤΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., που  εδρεύει  στη 
Αλεξανδρούπολη,  στο  8ο  Χλμ  Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής,  με  ΑΦΜ 
094274705, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.

2. Του  Καμελίδη  Αντώνιου  του  Παναγιώτη,  κατοίκου  Απαλού 
Αλεξανδρούπολης,  με  ΑΦΜ  028933854,  Δ.Ο.Υ.  Αλεξανδρούπολης,  ως 
νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 23η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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