
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  113388//2233..33..22001100  

  
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης 
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς. 
Απούσα η Ίρις Αυδή-Καλκάνη. 

 
 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 23.12.2009 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΦΩΣ  Νοµού Αττικής,  κατά της  
538/18.11.2009  αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  16η  Μαρτίου 2010. 

 
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 οποίος έχει σκοπό την 
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων. 
 
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 τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
  
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΦΩΣ  Νοµού 
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Αττικής και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την 
υπ΄αριθµ. 538/18.11.2009  απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: «Εκ των στοιχείων του 
φακέλου των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας µε την επωνυµία ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
ΤΗΛΕΦΩΣ  Νοµού Αττικής, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία ροής προγράµµατος των 6 και 7.6.2009, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   
1. Σύµφωνα µε τα DVD  που απέστειλε ο τηλεοπτικός σταθµός, στις 6/6/2009 
µεταδόθηκε το κάτωθι διαφηµιστικό µήνυµα: 
Σπηκάζ: Αποκτήστε τώρα το βιβλίο « Ο τρόπος ζωής που αλλάζει και σώζει του 
Κωνσταντίνου Παπανικόλα. Ευρωεκλογές. Οικολόγοι Ελλάδας. Πολιτική κάθαρση. 
Ευηµερία για όλους. Πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά µε την θαυµατουργή δύναµη του 
υποσυνείδητου. Οι ολέθριες συνέπειες της κρεοφαγίας. Αναζητήστε τα έντυπα του 
Κωνσταντίνου Παπανικόλα στα 2 κέντρα ενηµέρωσης, Πανεπιστηµίου 57 αλλά και 58 
στην Οµόνοια. Τηλέφωνα: 2103210966 και 2103802161. Αλλά και Καποδιστρίου 28 
και Πατησίων γωνία. Τηλέφωνα  2113001700.  
Παρατηρήσεις: α) Η διαφήµιση προβάλλεται στις 8:11:39 (ένδειξη 0:11:39, 2ου DVD 
«8:00-16:00»), 12:05:50 (ένδειξη 1:05:50, 2ου DVD «8:00-16:00»), 16:41:43 και 
20:55:20 (ένδειξη 0:41:43 και 4:55:20, 3ου DVD «16:00-0:00»). 
β) στο 1ο DVD («0:00-08:00) από τις 03:02:00 έως τις 04:00:00, από τις 04:58:41 ως 
τις 5:28:00 και από τις 7:37:41 έως τις 8:00:00, προβάλλονται  πολύ συχνά  
λεζάντες-ανακοινώσεις εκδηλώσεων προγενέστερων ηµεροµηνιών της ηµεροµηνίας 
προβολής του παρόντος προγράµµατος:  «Σάββατο 21/01/09, 7-12µµ, Γιορτή 
γνωριµιών για φιλία-γάµο-οικογένεια. Ψυχαγωγικό πρόγραµµα Πατησίων 32 και 
Καποδιστρίου 28, Οµόνοια. Μη λείψετε.»,  «Παρασκευή 31-1-09, 19:30, οµιλία του 
αναπληρωτή γεν. υπευθύνου των Οικολόγων Ελλάδας κ Χρ. Σαββάκη, Πατησίων και 
Καποδιστρίου 28 Οµόνοια. Ακολουθεί ψυχαγωγία-χορός» και «Παρασκευή 27-2-09, 
19:00 οµιλία της καθηγήτριας φιλοσοφίας και µέλος των Οικολόγων Ελλάδας κ. Β. 
Σταθόπουλου. Πατησίων 32 και Καποδιστρίου 28 Οµόνοια».  
2. Σύµφωνα µε τα DVD που απέστειλε ο τηλεοπτικός σταθµός, στις 7/6/2009 
µεταδόθηκε το ίδιο διαφηµιστικό µήνυµα στις 17:17:00 (ένδειξη 0:17:00, 3ου αρχείου 
DVD «16:00-0:00»). 
Παρατηρήσεις: α) Τα απεσταλµένα DVD δεν αθροίζονται σε 24 ώρες (1ο DVD 
«0:00-08:00»  7 ώρες, 2ο DVD «8:00-16:00» 7 ώρες και 39 λεπτά, 3ο DVD «16:00-
0:00» 4 ώρες και 25 λεπτά 
β) Κατά τη διάρκεια της εκποµπής «Υγεία το παν» από τις 08:16:00 (ένδειξη 
0:15:00, 1ου αρχείου DVD «08:00-16:00») µέχρι και τις 09:21:00 (ένδειξη DVD 
1:21:00) και 10:00:30 (ένδειξη 0:13:30, 2ου αρχείου στο ίδιο DVD) έως τις 11:32:00 
(ένδειξη DVD 1:32:00) από τις 13:07:10 έως τις  14:27:00 (ένδειξη 0:00:10 και 
1:27:00, 5ου αρχείου ιδίου DVD) προβάλλεται σταθερά στο κάτω µέρος της οθόνης η 
λεζάντα: «Η ζωή µας εξαρτάται από τη ψήφο µας. Η αποχή και το λευκό είναι 
παραίτηση από ένα ύψιστο χρέος και ενισχύει το χειρότερο»  
γ) στο 2ο αρχείο του 1ου φακέλου του DVD «0:00-08:00» από τις 0:13:08 έως τις 
01:18:00 και από τις 04:07:06 ως τις 5:18:23, καθώς και στο 1ο αρχείο του 2ου 
φακέλου του ιδίου DVD από τις 0:03:40 έως τις 1:18:00, προβάλλονται  πολύ συχνά  
λεζάντες-ανακοινώσεις εκδηλώσεων προγενέστερων ηµεροµηνιών της ηµεροµηνίας 
προβολής του παρόντος προγράµµατος: «8/2/08 Εκδροµή στο θεραπευτήριο της 
Φύσης Μαρκόπουλο Ωρωπού. Αναχώρηση 9 π.µ. από Πανεπιστηµίου 58 και 
επιστροφή 6 µµ. Χαρείτε την Φύση τη Ζωή. Εισιτήριο 10 ευρώ. ∆ηλώστε θέσεις 
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τηλ…..», «Παρασκευή 6-2-09, 19:30, οµιλία του διευ. κεντρ, Ανωτ. Τεχνολ. & µέλος 
των Οικολόγων Ελλάδας κ Κ. Μακρή, Πατησίων και Καποδιστρίου 28 Οµόνοια. 
Ακολουθεί ψυχαγωγία-χορός», και «Σάββατο 31/01/09, 7-12µµ, Γιορτή γνωριµιών 
για φιλία-γάµο-οικογένεια. Ζωντανό ψυχαγωγικό πρόγραµµα Πατησίων 32 και 
Καποδιστρίου 28, Οµόνοια. Μη λείψετε».  Παρότι, κατά την προαναφερθείσα 
Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται η κατά την ηµέρα των Ευρωεκλογών της 
7.6.2009 και την προηγουµένη ηµέρα 6.6.2009 µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων 
των κοµµάτων, ο τηλεοπτικός σταθµός, υπό το πρόσχηµα προβολής βιβλίου 
προέβαλε το κόµµα των Οικολόγων Ελλάδος, καθώς και διάφορα πολιτικά µηνύµατα 
αυτού όπως «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ», «S.O.S.», «ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και 
άλλα σχετικά.  ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι ότι ο τηλεοπτικός σταθµός δια του 
υποµνήµατός του οµολόγησε την εκτροπή και την απέδωσε σε λάθος». Με βάση 
αυτά τα πραγµατικά περιστατικά, επιβλήθηκε µε την ως άνω απόφαση στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ.  ∆εν 
προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω 
απόφασης του Ε.Σ.Ρ. γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών.  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 ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
µε τον διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΦΩΣ  Νοµού Αττικής,  κατά της  538/18.11.2009  
αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η Μαρτίου 2010. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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