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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 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  Τσουράκης   Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
τον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο  TV ΔΕΛΤΑ  Νομού Δράμας, 
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε., παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  10η Ιανουαρίου 2012.

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  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 στο ΕΣΡ  μόλις τους 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, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  TV  ΔΕΛΤΑ  Νομού  Δράμας,  ιδιοκτησίας  της 
εταιρείας με την επωνυμία  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε., και του 
υποβληθέντος  υπομνήματος,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Η  ως  άνω  εταιρεία  είχε 
συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία του έτους 1998, για τη χορήγηση αδείας 
λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας και, κατά το άρθρο 17 παρ. 
1  του  Ν.  2644/1998  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  19  παρ.  3  του  Ν.  3051/2002, 
θεωρείται ότι ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός λειτουργεί νομίμως. Περιήλθε στο ΕΣΡ 
κατά την 30.9.2011 καταγγελία περί εκτροπών του τηλεοπτικού σταθμού, για αυτό το 
ΕΣΡ  με  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  8524/ΕΣ/2.11.2011  έγγραφό  του  εκζήτησε  από  τον 
τηλεοπτικό  σταθμό  την  υποβολή  εντός  δύο  εργασίμων  ημερών  της  ροής  του 
προγράμματός του κατά την 7η και 14.9.2011. Το εν λόγω έγγραφο αποσταλεί στον 
τηλεοπτικό  σταθμό  δια  συστημένης  επιστολής,  αλλά  η  εκζητηθείσα  ροή 
προγράμματος δεν υποβλήθηκε στο ΕΣΡ. Ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού 
ισχυρίστηκε ότι λόγω παρεμβολών από άλλο τηλεοπτικό σταθμό δεν εξέπεμπε από το 
νόμιμο δίαυλο 24, αλλά εξέπεμπε από το δίαυλο 48 και εν τέλει υποχρεώθηκε από 
την ΕΕΤΤ να επανέλθει στη συχνότητα 24. Όμως οι παρεμβολές και η μετακίνηση 
δεν ασκούν καμία επιρροή στην υπό κρίση υπόθεση, διότι υπό οιαδήποτε εκδοχή ο 
τηλεοπτικός σταθμός είχε υποχρέωση να διατηρεί τη ροή προγράμματος επί 3 μήνες 
και να υποβάλλει στο ΕΣΡ την εκζητηθείσα ροή προγράμματος. Άξιο παρατηρήσεως 
είναι ότι το ΕΣΡ δεν έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας δια τηλεφώνου ή φαξ για αυτό 
και  απέστειλε  το  ως  άνω  έγγραφό  του  δια  του  ταχυδρομείου,  ως  και  ότι  κατ’ 
επανάληψη δεν έχει υποβάλει στο ΕΣΡ την εκζητηθείσα ροή προγράμματος, για αυτό 
έχουν επιβληθεί σε αυτόν, με τις υπ’ αριθμ 364/2004, 43/2008, 182/2008 και 51/2010 
αποφάσεις  του  ΕΣΡ,  διοικητικές  κυρώσεις  συστάσεως  έως  και  προστίμου  50.000 
ευρώ.  Η  συστηματική  άρνηση  του  τηλεοπτικού  σταθμού  να  υποβάλει  την 
εκζητουμένη  εκάστοτε  ροή  προγράμματος  στερεί  από  το  ΕΣΡ  την  άσκηση  του 
καθήκοντός  του  προς  έλεγχο  της  νομιμότητας  των  εκπομπών  του  και  του 
προγράμματός  του.  Ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η 
διοικητική  κύρωση  της  οριστικής  διακοπής  λειτουργίας  του.  Μειοψήφησε  η 
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και εκ των μελών ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά 
τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου των 50.000 
ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο  TV  ΔΕΛΤΑ  Νομού 
Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε., τη διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Μαρτίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 9η   Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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