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Η  Ολομέλεια  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  συνεδρίασε  την  Τρίτη

14.7.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου η οποία εκτελεί χρέη Προέδρου,

προκειμένου  να  εξετάσει  μεταξύ  των  άλλων   την  υπόθεση  που  αναφέρεται  στο

ιστορικό  της  παρούσας.   Στην συνεδρίαση παρέστησαν η  Αντιπρόεδρος  Ορσαλία

(Λίνα) Αλεξίου και τα μέλη Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος Στεφανάκης και

Δήμητρα Παπαδοπούλου καθώς και η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ, η

οποία εκτέλεσε χρέη γραμματέως.

Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε κατά την 30η.6.2015.

Το ΕΣΡ έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Την με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 3995/12.5.2015 αίτηση/καταγγελία του Χαράλαμπου

Ακριβούση  οποίος  ενεργούσε  ως  εκπρόσωπος  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το

διακριτικό τίτλο ΛΑΡΙΣΑ ΣΦΑΙΡΑ 101,8 Ν. Λαρίσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με

την επωνυμία  Ν.  ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε καθώς  και  τα συνημμένα  σε  αυτή

έγγραφα με αριθμούς 1 έως 5.

2. Την αριθμ. πρωτ. 822/8.6.2015 έκθεση της ειδικής επιστήμονος του ΕΣΡ Πέρσας

Λαμπροπούλου.

3.  Το γεγονός  ότι  ο νομίμως κληθείς  να παραστεί  στη συνεδρίαση της  30.6.2015

Αγαθάγγελος Κωνσταντινίδης, ιδιοκτήτης του Ρ/Σ ΡΥΘΜΟΣ Ν. Λαρίσης, παρέστη

με τον δικηγόρο του κ. Αντώνιο Πετρίδη.

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5606/09.07.2015 υπόμνημα του.

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τρίτη πρόταση της τελευταίας περιόδου της παρ. 2

του άρθρου 3 του Ν.3051/2002 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο
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26 παρ. 7 του Ν. 4325/2015) «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».

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

H αιτούσα έθεσε υπ’ όψη του ΕΣΡ τις υπ’ αριθμ 371/2013 και 228/2012 αποφάσεις

του ΕΣΡ με  τις  οποίες  το  ΕΣΡ α)  αρνήθηκε  να  εγκρίνει  μεταβίβαση επιχείρησης

ραδιοφωνικού σταθμού σε εταιρεία της οποίας ο σκοπός περιελάμβανε «την διάθεση

διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο» και β) ενέκρινε,  κατόπιν αιτήσεως

θεραπείας και μετά από τροποποίηση του καταστατικού της αποκτώσας εταιρείας και

την απάλειψη του διαφημιστικού σκοπού, την μεταβίβαση ραδιοφωνικού σταθμού σε

αυτήν, αντιστοίχως.  Επίσης υπέβαλε την με αριθμό 355/2012 απόφαση του ΕΣΡ με

την  οποία  εγκρίθηκε  η  μεταβίβαση  ραδιοφωνικού  σταθμό  στον  Αγαθάγγελο

Κωνσταντινίδη ο οποίος σύμφωνα με εκτύπωση εκ των αρχείων του Επιμελητηρίου

Λάρισας  η  οποία  επίσης  προσκομίζεται  φαίνεται  να  παρέχει  «Υπηρεσίες  που

παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία» καθώς και «Υπηρεσίες Διαφήμισης» εν γένει.

Επίσης  προσκομίζεται  τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών  του  Αγαθάγγελου

Κωνσταντινίδη  το οποίο φέρει  σφραγίδα στην οποία αναγράφεται  «Διαφημιστικές

Εργασίες»

Σε σχέση με τα ανωτέρω έγγραφα η αιτούσα ζητούσε να την ενημερώσει το ΕΣΡ για

το τι ισχύει σε σχέση με την άσκηση διαφημιστικής δραστηριότητας. Το ΕΣΡ έκρινε

ότι το ανωτέρω έγγραφο συνιστά καταγγελία κατά του Αγαθάγγελου Κωνσταντινίδη

και σχηματίστηκε ο φάκελος 362/15.5.2015 προκειμένου να εξεταστεί το βάσιμο της

καταγγελίας.

Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση

του  άμεσου  ελέγχου  του  κράτους  επί  της  ραδιοφωνίας  και  της  τηλεοράσεως.  Ο
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έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει μεταξύ άλλων και την

τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής σε επιχειρήσεις ΜΜΕ όπως αυτές εκάστοτε

ορίζονται στο νόμο. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του πδ 310/1996

«Οι μέτοχοι ή οι εταίροι διαφημιστικών επιχειρήσεων υποχρεούνται να υποβάλουν στο

Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ …. Υπεύθυνη δήλωση .. ότι δεν συμμετέχουν με

οποιοδήποτε τρόπο … σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ή έκδοσης εφημερίδων

ή παραγωγής οπτικοακουστικών έργων...». Η ανωτέρω διάταξη, διατηρείται σε ισχύ

κατά την άποψη του ΕΣΡ, παρά το γεγονός της κατάργησης της παραγράφου 11 του

άρθρου 1 του Ν 2328/1995 στην οποία παρέπεμπε η εξουσιοδοτική  της ανωτέρω

(ήτοι του άρθρου 5 του ΠΔ 310/1996) διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 12 του Ν

2328/1995  εξομοιώνοντας  τις  διαφημιστικές  επιχειρήσεις  με  τις  επιχειρήσεις  που

αναλαμβάνουν  έργα  ή  προμήθειες  για  λογαριασμό  του  Δημοσίου  ή  παρέχουν

υπηρεσίες σε αυτό. 

Κατά την έννοια της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν 2328.1995 «Διαφημιστής

για  την  εφαρμογή  του  άρθρου  αυτού  θεωρείται  μόνον  η  επιχείρηση που  παρέχει

διαφημιστικές  υπηρεσίες  στο  σύνολο  των  πελατών  της  και  συναλλάσσεται  με  τα

έντυπα  ή  ηλεκτρονικά  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  ως  συνέπεια  αυτών  των

διαφημιστικών υπηρεσιών κατόπιν έγγραφης επ’ αυτού εντολής των διαφημιζομένων

πελατών της. Ως διαφημιστική δραστηριότητα νοείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2

του ΠΔ 261/1997 (για την διαφάνεια της διαφημιστικής προβολής του Δημοσίου) «η

οργάνωση, προπαρασκευή και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το

κοινό των αγαθών ή υπηρεσιών .. και η προβολή εν γένει των δραστηριοτήτων τους.

Στις διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

α)  ο  σχεδιασμός  και  η  οργάνωση  διαφημιστικής  στρατηγικής,  β)  η  παραγωγή

πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η καθ’  οιονδήποτε μέσο

εγγραφή,  προσαρμογή,  εκτέλεση  αναπαραγωγή  τους  κατά  τις  διατάξεις  του  Ν

2121/1993 που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς, γ) η παροχή συμβουλών σχετικά

με την επιλογή …. του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών

μηνυμάτων  ...,  δ)  η  παροχή  συμβουλών  και  εν  γένει  υπηρεσιών  προώθησης  και

δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και ε) η

μετάδοση ή  καταχώριση  ή  με  άλλο  υλικό  μέσο  προβολή των  διαφημιστικών  και

λοιπών  μηνυμάτων.  Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  ιδίου  άρθρου  «Ανάδοχοι
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διαφημιστικών  υπηρεσιών»  είναι  οι  εταιρείες  που  ασκούν  τις  αναφερόμενες  υπό

στοιχεία  α έως  δ  δραστηριότητες.  Οι  εν  λόγω εταιρίες  εγγράφονται  στο Μητρώο

Διαφημιστών του Δημοσίου.

Από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα από την υποβληθείσα εκτύπωση του

ΕΒΕΑ  Λαρίσης  με  τα  στοιχεία  της  επιχείρησης  απεδείχθη  ότι  ο  Αγαθάγγελος

Κωνσταντινίδης παρέχει υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικό γραφείο (ΚΑΔ

73111000) και άλλες υπηρεσίες διαφήμισης (ΚΑΔ 73100900), η οποία κατά το ΕΣΡ

συνιστά ασυμβίβαστη δραστηριότητα με την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

 

Για τους λόγους αυτούς

Το ΕΣΡ επέβαλε  στον  εν  λόγω την  κύρωση της  σύστασης  με  περιεχόμενο  όπως

διακόψει εντός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας σε αυτόν την άσκηση των

ανωτέρω δραστηριοτήτων με δήλωση που θα υποβάλει στις αρμόδιες αρχές (ΔΟΥ

και  ΓΕΜΗ)  και  εν  συνεχεία  κοινοποιήσει  στο  ΕΣΡ  στοιχεία  από  τα  οποία  να

προκύπτει η συμμόρφωσή του με την παρούσα απόφαση.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  14η Ιουλίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και

δημοσιεύθηκε κατά την    8η  Σεπτεμβρίου 2015.

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
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