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Αριθ. 134/12.3.2012Αριθ. 134/12.3.2012

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 12 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  7η Φεβρουαρίου 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. Το άρθρο 3 παρ. 2  του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν 
την υποχρέωση να μεταδίδουν συνεχώς το λογότυπό τους. 

ΙΙΙ.  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.

ΙV.  Την  Οδηγία  1/17.7.2007  του  Ε.Σ.Ρ.  κατά  την  οποία  κάθε  εκπομπή  που  έχει 
καταταγεί  από  την  εσωτερική  επιτροπή  του  οικείου  τηλεοπτικού  σταθμού  σε 
συγκεκριμένη  κατηγορία  προβολής  με  αντίστοιχη  σήμανση  δεν  μπορεί  να 
προβάλλεται  σε  διαφορετική  ζώνη,  κατά  παράβαση  της  αποφάσεως  της  ως  άνω 
εκπομπής, είναι απαραίτητη εξάλλου η χρήση της ένδειξης (Ε) της επανάληψης σε 
όλες τις εκπομπές που επαναπροβάλλονται.
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V. To άρθρο 1 της υπ΄αριθμ. 6138/Ε/17.3.2000 Απόφαση του Υπουργού Τύπου και 
Μ.Μ.Ε. κατά την οποία όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα εκτός των προγραμμάτων 
τηλεοπτικής  διαφήμισης  και  τηλεπώλησης  κατατάσσονται  σε  πέντε  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. 

VΙ. 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.

VΙΙ. 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  TV  ΔΕΛΤΑ  Νομού  Δράμας,  ιδιοκτησίας  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΟΚΚΙΝΗ  Α.Ε.,  του 
υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  εικοσιτετράωρης  ροής 
προγράμματος, από  dvd που απέστειλε ο ίδιος ο τηλεοπτικός σταθμός, κατά τις 22 
και  23.3.2011,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως 
κατόπιν καταγγελίας ιδιωτών. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3457/ΕΣ/14.4.2011 έγγραφό 
του ΕΣΡ εκζητήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό η υποβολή, εντός δύο εργασίμων 
ημερών, της ροής του προγράμματός του κατά την 22α και 23.3.2011. 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  στο  ΕΣΡ  την  εκζητηθείσα  ροή  προγράμματος  και  εκ  του  ενεργηθέντος 
ελέγχου  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Δεν  προβάλλεται  συνεχώς  ο  λογότυπος  του 
τηλεοπτικού σταθμού, ενώ εξάλλου τα τηλεοπτικά του προγράμματα δεν έχουν την 
ένδειξη  κατατάξεως  σε  κατηγορία  καταλληλότητας  ή  μη  για  ανηλίκους.  Όπως 
προκύπτει εκ της   υπ’ αριθμ. 1713/13.7.2011 εκθέσεως απομαγνητοφωνήσεως, κατά 
το χρόνο προβολής διαφημίσεων δεν διαλαμβάνονται οι διαφημίσεις, αλλά απλώς η 
λέξη:  «ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ»,  παρά την εκ του νόμου υποχρέωση προς  υποβολή ροής 
προγράμματος  με  τις  διαφημίσεις,  ενώ  εξάλλου  σημεία  της  ροής  προγράμματος 
εμφανίζονται ως καταστραμμένα με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατος ο έλεγχος και 
η διαπίστωση από το ΕΣΡ τυχόν παρανομιών. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. Άξιο 
παρατηρήσεως  είναι  ότι  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  είχε  συνδεθεί  με  τον  τηλεοπτικό 
σταθμό ΝΕΤ και μετέδωσε δελτία ειδήσεων αυτού, άνευ αδείας δικτυώσεως από το 
ΕΣΡ και μάλιστα κατά τρόπο που εμφανίζονται ως δελτία ειδήσεων του ελεγχομένου 
τηλεοπτικού σταθμού. 
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Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 90.826,26 ευρώ ύψους 
της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό και του γεγονότος 
ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό,  με  τις  υπ΄  αριθμ.  364/23.11.2004, 
162/18.3.2008,  351/1.7.2008,  51/8.2.2010,  127/5.3.2012  αποφάσεις  του  Ε.Σ.Ρ., 
διοικητικές κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία TV ΔΕΛΤΑ  Νομού Δράμας, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας με την επωνυμία  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.,  τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 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  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.,  που εδρεύει 
στη  Δράμα,  στο  Τέρμα  Ευξείνου  Πόνου  (Βρασίδα),  με  ΑΦΜ 094200593, 
Δ.Ο.Υ. Δράμας.

2. Του Μάριου Χμεϊντάν του Ιωσήφ, κατοίκου Δράμας, στην οδό Σολωμού 1, με 
ΑΦΜ 045515341, Δ.Ο.Υ. Δράμας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  12η Μαρτίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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