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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 234/1.7.2015
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά
από νόμιμη πρόσκληση της Αντιπροέδρου του ΕΣΡ. Παρέστησαν η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας
από την εταιρεία
με την επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο CHANNEL 9 Νομού Αττικής.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2015.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος κατά το οποίο 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 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο σκοπός των διατάξεων του
παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και την
πληροφόρηση, η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, καθώς και η διαφάνεια και ο
υγιής ανταγωνισμός στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενσωματώνοντας
συγχρόνως και τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ
και 2002/77/ΕΚ, κατά το μέρος που αφορούν στην παροχή των ραδιοτηλεοπτικών
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο
ΙΙI. Το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο ως ενημερωτικά μέσα
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά
πρωτότυπα δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές
εκπομπές, όπως πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Τα ενημερωτικά μέσα
διακρίνονται σε γενικού και θεματικού περιεχομένου. Γενικού περιεχομένου είναι
τα ενημερωτικά μέσα, τα οποία περιέχουν προγράμματα ποικίλης ύλης.
Θεματικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα των οποίων το πρόγραμμα
περιλαμβάνει ειδικό προσανατολισμό σε μία συγκεκριμένη κατηγορία
ενημέρωσης, όπως οικονομικού, πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Μη
ενημερωτικά μέσα θεωρούνται αυτά, το πρόγραμμα των οποίων δεν έχει
ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά
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σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, με περιεχόμενο, όπως μουσικό,
αθλητικές μεταδόσεις με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων, προβολή
ταινιών, εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ή παιδικές εκπομπές, περιλαμβανομένων και
των μέσων που μεταδίδουν αποκλειστικά τηλεπωλήσεις, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/36/ΕΚ, με την οποία τροποποιήθηκε το
άρθρο 19 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.
IV. Το άρθρο 6 παρ. 13 στ. γ΄ (i) του Ν. 3592/2007, κατά το οποίο το ελάχιστο
περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού, γενικού περιεχομένου,
περιφερειακής εμβέλειας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ωρών και να
περιλαμβάνει καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως,
συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος,
ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο
σταθμός.
V. Το άρθρο 6 παρ. 13 στ. γ΄ (ii) του Ν. 3592/2007, κατά το οποίο το περιεχόμενο
του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού, γενικού περιεχομένου, περιφερειακής
εμβέλειας, πρέπει να περιλαμβάνει επίσης εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού
και θεάτρου, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες κατηγορίες
εκπομπών: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας
(τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές,
παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής
ετήσιας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα ωρών.
VI. Την παρ. 43 της Οδηγίας 1/12.7.2011 του ΕΣΡ κατά την οποία η συνολική
ημερήσια διάρκεια μετάδοσης χρονοθυρίδων τηλεπώλησης δεν πρέπει να
αλλοιώνει ουσιωδώς τη φυσιογνωμία του προγράμματος (ενημερωτικού ή μη) του
τηλεοπτικού οργανισμού που τις μεταδίδει, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ΕΣΡ
βάσει του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 3592/2007.
VII. Το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3051/2002 κατά το οποίο «σε περίπτωση που ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για
οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας
ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων,
εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση
αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή
σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που
ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, μετά τη
λήξη της θητείας του Προέδρου και δύο μελών του ΕΣΡ κατά την 16.4.2015,
οπότε και συμπληρώθηκε το προβλεπόμενο στο άρθρο 109 του Ν. 4316/2014
χρονικό διάστημα των τριών μηνών παράτασης της θητείας (που είχε λάβει χώρα
κατόπιν παρατάσεων δια ετέρων διαδοχικών διατάξεων νόμου), το ΕΣΡ
συνεδριάζει νομίμως με τέσσερα μέλη εφόσον διαθέτει την προβλεπόμενη στην
ως άνω διάταξη απαρτία.
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VIII. Το άρθρο 4 παρ. 1 στ. β΄, ε΄ του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας
με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL NINE
A.E., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο CHANNEL 9
Νομού Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως των
ψηφιακών δίσκων (dvds) που απέστειλε στο ΕΣΡ ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός
με περιεχόμενο την εικοσιτετράωρη ροή προγράμματος κατά την 25 η.8.2014,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
Ο τηλεοπτικός σταθμός με το διακριτικό τίτλο CHANNEL 9 Νομού Αττικής είχε
συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία του έτους 1998 για τη χορήγηση
αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας και κατά το
άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.
3051/2002, θεωρείται ότι λειτουργεί νομίμως.
Σύμφωνα δε με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 14960/19.10.2007 Υπεύθυνη
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρόκειται περί ενημερωτικού
τηλεοπτικού σταθμού. Κατά την εν λόγω ημερομηνία ο ως άνω τηλεοπτικός
σταθμός μετέδωσε χρονοθυρίδες τηλεπώλησης συνολικής διάρκειας 16 ωρών 22
λεπτών και 34 δευτερόλεπτων, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό ποσοστό 68,75%
του συνολικού ημερήσιου προγράμματός του.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 ως ενημερωτικά μέσα νοούνται
εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας (εδάφιο α΄). Τα ενημερωτικά μέσα
διακρίνονται σε γενικού και θεματικού περιεχομένου (εδάφιο β΄). Γενικού
περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα, τα οποία περιέχουν προγράμματα
ποικίλης ύλης (εδάφιο γ΄).
Από τη γραμματική ερμηνεία των τριών πρώτων εδαφίων του προαναφερόμενου
άρθρου προκύπτει ότι το πρόγραμμα των ενημερωτικών φορέων πρέπει να
περιλαμβάνει σε ημερήσια βάση αφενός μεν πρωτότυπα δελτία ειδήσεων
διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 13 του ιδίου ως
άνω νόμου, αφετέρου δε μια πλειάδα εκπομπών ποικίλης ύλης, ήτοι εκπομπές
ενημερωτικές, ψυχαγωγικές, επιμορφωτικές, διαγωνιστικές, καθώς και
τηλεπωλήσεις. Με τον τρόπο αυτό θεσπίζεται ένα πλαίσιο ελάχιστου ημερήσιου
περιεχομένου του προγράμματος των ενημερωτικών τηλεοπτικών φορέων. Από
την τελολογική ερμηνεία του ως άνω άρθρου 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007
συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη με τη θέσπιση αυτού του ελάχιστου
ημερήσιου περιεχομένου είναι η διασφάλιση του κριτηρίου της πολυφωνίας στην
ενημέρωση και την πληροφόρηση, όπως αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 1
παρ. 1 του Ν. 3592/2007.
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Η μετάδοση μίας και μόνο κατηγορίας εκπομπών σε υψηλό ποσοστό του
συνολικού ημερήσιου προγραμματισμού μεταβάλλει τον χαρακτήρα του
τηλεοπτικού φορέα και τείνει να μετατρέψει στην πράξη ένα ενημερωτικό μέσο
γενικού περιεχομένου σε μέσο μη ενημερωτικό κατά παράβαση των όρων της
άδειας λειτουργίας του.
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η
διοικητική κύρωση του προστίμου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 2.450.071,61 ευρώ ύψους της επένδυσης που
έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι έχουν
επιβληθεί
στον τηλεοπτικό σταθμό με τις υπ’ αριθ. 135/14.1.2003,
294/10.6.2003, 343/16.11.2004, 29/25.1.2005, 458/22.11.2005, 146/27.3.2006,
213/3.5.2007, 68/10.2.2009, 222/23.4.2012, 85/27.3.2014, 423/3.11.2014
αποφάσεις του ΕΣΡ διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο
καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο CHANNEL 9 Νομού Αττικής, τη διοικητική
κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. Κατά το άρθρο 4 παρ. 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 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL
NINE A.E., που εδρεύει στον ΄Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στην Λεωφ.
Παύλου Μελά 25, με ΑΦΜ 999448570, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Αναστασίου Μπούρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Παλαιού
Ψυχικού Αττικής, στην οδό Γύζη 7, με Α.Φ.Μ. 014045305, ΔΟΥ ΚΓ΄
Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3. Της Βασιλειάδου Ανεζίνας του Χαραλάμπους, με ΑΦΜ 106790763,
Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1η Ιουλίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡ
ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 18η Ιανουαρίου 2016.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
4

