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Η Ολομέλεια  του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε

την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 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 και η

οποία συζητήθηκε κατά την 1η.9.2015. 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 Αρχή αφού έλαβε υπ’ όψη τα ακόλουθα:

1. Τις με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 5647/10.7.2015 και 5648/10.7.2015  αιτήσεις του

Θεοφάνη Στρατόπουλου του Δημητρίου  για την ανάκληση των υπ’ αριθμ

261/14.5.2012,  382/9.7.2012,  452/2.8.2012,  6/7.1.2013,  182/1.4.2013

αποφάσεων  του  ΕΣΡ  με  τις  οποίες  του  είχε  επιβληθεί  η  κύρωση  του

προστίμου, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν

2328/1995, δεδομένου ότι κατά το χρόνο επιβολής των προστίμων φερόταν,

σύμφωνα  με  τα  τηρούμενα  στο  ΕΣΡ  στοιχεία,  να  κατέχει  τη  θέση  του

διευθύνοντος  συμβούλου  της  εταιρείας  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ.   ενώ

στην πραγματικότητα είχε υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση αυτή σε

χρόνο  προγενέστερο  της  επιβολής  των  προστίμων  και  συγκεκριμένα  την

20.4.2012 .

2. Τις με αριθμό πρωτ. 1084/ΕΣ/31.7.2015, 1190/ΕΣ/15.9.2015 εισηγήσεις της

ειδικής επιστήμονος στο ΕΣΡ Πέρσα Λαμπροπούλου. 

3. Την με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 6309/31.8.2015 αίτηση του αιτούντος την οποία

υπέβαλε δια της πληρεξούσιας  δικηγόρου  του, Μαρίας Κωστοπούλου,  με
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την  οποία  παραιτήθηκε  από  το  δικαίωμα  κλητεύσεως  προκειμένου  να

συζητηθεί η υπόθεσή του την 1.9.2015 και να παραστεί αυτοπροσώπως.

4. Το με  αριθμό πρωτ.  ΕΣΡ 6614/14.9.2016 υπόμνημα του αιτούντος  και  τις

αιτιάσεις που αναφέρονται σε αυτό καθώς και τα έγγραφα που υπέβαλε προς

απόδειξη των ισχυρισμών του.

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο ο 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.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τα  άρθρα 2 και  21 του Ν.  2690/1999,  κατά τα οποία τα διοικητικά

όργανα  οφείλουν  να  προβαίνουν  αυτεπαγγέλτως  στις  προβλεπόμενες  από  τις

ισχύουσες διατάξεις ενέργειες, ενώ εξάλλου αρμόδιο για την ανάκληση διοικητικής

πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της.

Κατά συνέπεια,  η κρινομένη αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον

του ΕΣΡ.
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Στην εταιρεία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ  είχαν επιβληθεί πρόστιμα για παράβαση

της ραδιοτηλεοπτικής  εταιρείας  και  συγκεκριμένα με την υπ’  αριθμ.  382/9.7.2012

απόφαση του ΕΣΡ επεβλήθη στην ως άνω εταιρεία την κύρωση του προστίμου ύψους

30,000.00 ευρώ για παράβαση των περί προγράμματος διατάξεων. Με τη με αριθμό

452/2.8.2012  απόφαση  επεβλήθη  στην  εταιρεία  η  κύρωση  του  προστίμου  ποσού

15.000  ευρώ  διότι  σε  έλεγχο  ροής  προγράμματος  που  έγινε  την  2.4.2012

διαπιστώθηκε ότι ο σταθμός μετέδιδε σε χρονικό διάστημα 25 ωρών επί 18 ώρες και

13  και  33  το  πρόγραμμα  του  σταθμού  MAD TV.Με  την  υπ’  αριθμ.  6/7.1.2013

απόφαση  του  ΕΣΡ  επεβλήθη  στην  εταιρεία  η  κύρωση  του  προστίμου  ποσού

15,000.00 ευρώ διότι σε ροή προγράμματος που αφορούσε την 1 και 2 Σεπτεμβρίου

2012  και  την  οποία  είχε  ζητήσει  το  ΕΣΡ με  το  με  αριθμό  πρωτ.  8122/5.9.2012

επιστολή του απεστάλη πρόγραμμα που ωστόσο δεν περιείχε της ροή προγράμματος

της 1.9.2012 από τις ώρες 13:40 έως 20:50 με αποτέλεσμα να μη είναι εφικτός ο

έλεγχος του ΕΣΡ. Με την υπ’ αριθμ. 182/1.4.2013 απόφαση του ΕΣΕ επεβλήθη στην

εταιρεία η κύρωση του προστίμου ποσού 20,000.00 ευρώ για παράνομη δικτύωση με

φορέα που δεν μεταδίδει αδειοδοτηθέν πρόγραμμα και συγκεκριμένα διότι μετέδιδε

την 7.5.2012 διαδικτυακή εκπομπή ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ  με παρουσιαστή τον Μάκη

Τριανταφυλλόπουλο.  Με  την  επίσης  προσβαλλομένη  υπ’  αριθ  261/14.5.2012

απόφαση  του  ΕΣΡ  επεβλήθη  στην  εταιρεία  τη  κύρωση  του  προστίμου  ποσού

30,000.00 ευρώ για παράνομη δικτύωση με τον τηλεοπτικό σταθμό  MAD TV και

μάλιστα  καθ’  υπέρβαση  του  ημερήσιου  επιτρεπομένου  ορίου  (για  την  νόμιμη

δικτύωση) καθώς και για την μετάδοση εκπομπών αστρο-προβλέψεων τον Οκτώβριο

2010.

Τα ως άνω πρόστιμα καταλογίστηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4

του Ν 2328/1995, από κοινού και εις ολόκληρον  στην εταιρεία και τον αιτούντα, ο

οποίος φερόταν να κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου κατά το χρόνο της

επιβολής  των  προστίμων,  σύμφωνα  με  τα  τηρούμενα  στο  ΕΣΡ  στοιχεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν 2328/1995 (ως

τροποποιήθηκε και ισχύει) «Η διοικητική κύρωση του προστίμου .. επιβάλλεται στην

εταιρεία  που  κατέχει  την  άδεια.  Η  ανωτέρω διοικητική  κύρωση  επιβάλλεται  από

κοινού  και  εις  ολόκληρο  και  στο  νόμιμο  ή  στους  περισσότερους  νομίμους

εκπροσώπους  της  εταιρείας,  ατομικά  καθώς  και  όσα  εκτελεστικά  μέλη  του
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διοικητικού συμβουλίου της τελούσαν αποδεδειγμένα εν γνώσει της καταλογισθείσας

στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.». 

Πλην όμως κατά τον χρόνο επιβολής των προστίμων ο αιτών είχε ήδη παραιτηθεί της

θέσεώς του με εξώδικη δήλωση που κοινοποίησε στην εταιρεία την 20.4.2012 χωρίς

ωστόσο η εταιρεία να γνωστοποιήσει στο ΕΣΡ, ως ώφειλε, τον αντικαταστάτη του

αιτούντος.  Πέραν τούτου, ο αιτών απασχολείται  στο ΚΑΤΑΡ από 10.9.2013 όπως

προκύπτει από σχετική βεβαίωση της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Κατάρ.

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν 2328.1995.» εισάγει ευθύνη του νομίμου

εκπροσώπου της εταιρείας ΜΜΕ κατά το πρότυπο του παλαιού Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήματος  (άρθρο  115  ΚΦΕ  )  το  οποίο  όριζε  ότι  «1.  Τα  πρόσωπα  που  είναι

διευθυντές,  διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι  και εκκαθαριστές  των ημεδαπών

ανώνυμων εταιριών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους,

ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται

υπό αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και του φόρου που

παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Στις ανώνυμες εταιρίες που

συγχωνεύονται,  ευθύνεται  αλληλεγγύως  μαζί  με  τα  πιο  πάνω  πρόσωπα,  για  την

πληρωμή  των  κατά  το  προηγούμενο  εδάφιο  οφειλόμενων  φόρων  της  διαλυόμενης

εταιρίας και εκείνη που την απορρόφησε ή η νέα εταιρία που συστήθηκε ανεξάρτητα

από  το  χρόνο  βεβαίωσης  τους.  Τα  πρόσωπα  που  αναφέρονται  πιο  πάνω  έχουν

δικαίωμα αναγωγής κατά των προσώπων που διατέλεσαν σύμβουλοι, καθώς και μέλη ή

μέτοχοι του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσης του ως προς τους φόρους

που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα

από το χρόνο βεβαίωσης τους.»

Η διάταξη του Ν 2328/1995 ερμηνευόμενη κατ’ αναλογία με τα ανωτέρω, θεμελιώνει

αλληλέγγυα  ευθύνη  με  την  εταιρεία  του  προσώπου που ασκεί  τα  καθήκοντα  του

διευθύνοντος συμβούλου κατά τον χρόνο επιβολής της κύρωσης . 

Από  το  σύνολο  των  υποβληθέντων  εγγράφων  απεδείχθη  ωστόσο  ότι  ο  αιτών

Θεοφάνης Στρατόπουλος δεν ασκούσε τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου

της εταιρείας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ ήδη από 20.4.2012 οπόταν υπέβαλε την

παραίτησή του.
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Για τους λόγους αυτούς

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1) Δέχεται τις με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 5647/10.7.2015 και 5648/10.7.2015 αιτήσεις του

Θεοφάνη  Στρατόπουλου  του  Δημητρίου.  Μειοψήφησε  εκ  των  μελών  η  Δήμητρα

Παπαδοπούλου, κατά την οποία οι υπό κρίση αιτήσεις θα έπρεπε να απορριφθούν.

2) Ανακαλεί τις υπ’ αριθμ. 261/14.5.2012, 382/9.7.2012, 452/2.8.2012, 6/7.1.2013,

182/1.4.2013 αποφάσεις του ΕΣΡ ως προς τον αιτούντα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Οκτωβρίου 2015. Η ορθή επανάληψη κρίθηκε

την 27η  Οκτωβρίου 2015.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 16η Νοεμβρίου 2015.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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