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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV  Α.Ε,  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV Νομού 
Καρδίτσας, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2014.

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 έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  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  21  παρ.  3  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  απαγορεύεται  η 
παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών τελετών.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV  Α.Ε, 
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV 
Νομού Καρδίτσας και της παρακολουθήσεως, από dvds που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως 
άνω τηλεοπτικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  που  προβλήθηκε 
κατά την 17.4.2014, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως 
κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη.  Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την ως άνω ημερομηνία 
προέβαλλε διαφημιστικά μηνύματα κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών, παρότι 
απαγορεύεται τούτο απολύτως. Εν όψει του ότι η εν λόγω παραδρομή έγινε μόνο μια 
φορά και οφείλεται στην απειρία του διαχειριστή του προγράμματος, για την εν λόγω 
εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον  τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
της συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία με την επωνυμία ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Α.Ε,  ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Νομού Καρδίτσας, τη 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως  μη προβάλλει  διαφημιστικά  μηνύματα ή 
μηνύματα  τηλεπώλησης  κατά  τη  διάρκεια  θρησκευτικών  τελετών,  με  απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  22α Σεπτεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 3η Οκτωβρίου 2014. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

2

ΑΔΑ: 7Γ68ΙΜΕ-ΞΑ6


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	Α Π Ο Φ Α Σ Η
	Αριθ. 341/22.9.2014
	Αιτιολογικό



		2014-10-03T12:29:20+0300
	Athens




