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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. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 

την εταιρεία µε την επωνυµία ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΤΗΛΕΦΩΣ  
Νοµού Αττικής, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
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 τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει 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. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 47 παρ. 1 στ. γ΄ του Π.∆/τος 96/2007 κατά το οποίο απαγορεύεται κατά 
την προεκλογική περίοδο η προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων υποψηφίων 
βουλευτών µέσω των δηµοσίων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθµών καθώς και κάθε είδος εκποµπές οι οποίες παρουσιάζονται εµµέσως ή 
αµέσως από υποψήφιους βουλευτές.   
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 45 παρ. 1 του Π.∆/τος 96/2007 κατά το οποίο διαρκούσης της 
προεκλογικής περιόδου οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης 
λήψης υποχρεούνται να µεταδίδουν µηνύµατα κοµµάτων και συνασπισµών σε 
διάρκεια που καθορίζεται µε κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµοσίας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μ.Μ.Ε.   
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IV. Η παρ. 8 της υπ΄αριθµ. 21167/9.9.2009 Αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών 
κατά την οποία διαρκούσης της προεκλογικής περιόδου η µετάδοση διαφηµιστικών 
µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων από τηλεοπτικούς 
σταθµούς περιφερειακής εµβέλειας καθορίζεται σε πέντε λεπτά ηµερησίως. 
 
V. 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 ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
περιφερειακής εµβέλειας µε τον διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΦΩΣ  Νοµού Αττικής, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία ροής 
προγράµµατος της 25.9.2009, προέκυψαν τα ακόλουθα:   Προβλήθηκε ο υποψήφιος 
βουλευτής  του πολιτικού κόµµατος ΛΑ.Ο.Σ. Κ.Παπανικόλας µε συµµετοχή του σε 
πάνελ επί 15 περίπου λεπτά της ώρας, ενώ εξάλλου ο τηλεοπτικός σταθµός επί 6 ώρες 
από το συνολικό πρόγραµµα των 8 ωρών που έχει ερευνηθεί από το Ε.Σ.Ρ. προέβαλε 
το πολιτικό κόµµα των οικολόγων και του ΛΑ.Ο.Σ. καθ΄ υπέρβασιν του από την 
Υπουργική Απόφαση οριζοµένου ορίου.  Η προβολή έγινε δια του µηνύµατος 
«ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΛΑΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΣΗ – Β΄ ΑΘΗΝΩΝ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΛΑΟΣ – ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ 
Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΝΕΑ ΖΩΗ».  Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 

 

 

Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό 
µε τις αποφάσεις 171/4.2.2003, 276/20.5.2003, 26/29.1.2004, 148/25.5.2004, 
273/12.7.2005, 520/20.12.2005, 159/28.3.2006, 437/19.9.2006, 76/6.2.2007, 
583/4.12.2007, 169/14.4.2009, 538/18.11.2009   διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται 
όπως, το πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν η Εύη 
∆εµίρη κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να ήταν 30.000 ευρώ και ο 
Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τον οποίο το πρόστιµο θα έπρεπε να ήταν 20.000 
ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΤΗΛΕΦΩΣ  Νοµού 
Αττικής 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 ΒΙΟ∆ΙΑΣΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΤΗΛΕΦΩΣ Νοµού Αττικής, µε έδρα στην 
Παλλήνη, στην οδό Αλαµάνας 8, µε Α.Φ.Μ. 999401047, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. του Κωνσταντίνου Παπανικόλα του Ιωάννου, κατοίκου Παλλήνης Αττικής, στην 
οδό Αλαµάνας 37, µε ΑΦΜ 003842780, ∆.Ο.Υ. Παλλήνης, ως νοµίµου εκπροσώπου  
της εταιρείας. 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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