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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το 

Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

.  
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 27.6.2007 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΒΕΡΟΙΑ ΡΑ∆ΙΟ TV – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού TV 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοµού Ηµαθίας, κατά της 284/6.6.2006  κυρωτικής 
αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 20η Νοεµβρίου 2007. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
  
 
Αιτιολογικό 
Εκ των στοιχείων του φακέλου τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοµού Ηµαθίας και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 284/6.6.2006 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν 
δεκτά τα εξής περιστατικά: «Ο ως άνω τηλεοπτικός σταθµός, συµµετείχε στη 
διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας σταθµού  
περιφερειακής εµβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 θεωρείται 
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ότι λειτουργεί νοµίµως.  Με την υπ΄αριθµ. 202/2004 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έχει 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 20.000 
ευρώ για παράνοµη εκποµπή από τον δίαυλο 7, δηλαδή εκτός της ζώνης από την 
οποία δικαιούται να εκπέµπει.  Η κατά της αποφάσεως αυτής ασκηθείσα αίτηση 
θεραπείας απορρίφθηκε µε την 290/2004 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.  Παρά ταύτα ο 
τηλεοπτικός σταθµός εξακολούθησε να εκπέµπει παρανόµως από τον ως άνω δίαυλο, 
γι΄ αυτό µε την υπ΄αριθµ. 161/2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έχει επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως παύσει να εκπέµπει 
παρανόµως από ως άνω δίαυλο. Oι επανειληµµένες  διοικητικές κυρώσεις εις ουδέν 
συνετέλεσαν, και ο τηλεοπτικός σταθµός εξακολουθεί να εκπέµπει παρανόµως από 
δύο διαύλους µε ένα κέντρο εκποµπής στο Χορτιάτη, κατά παράβαση του άρθρου 17 
παρ. 6 του Ν. 26441998. ΄Όµως πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθµός στερείται 
προγράµµατος και αναλίσκεται στην µετάδοση τηλεπωλήσεων και διαφηµιστικών 
µηνυµάτων.  Ενδεικτικώς αναφέρεται, ότι κατά την 14.12.2005, 20.2.2006 και 
21.2.2006 ο τηλεοπτικός σταθµός µετέδωσε τηλεπωλήσεις διαρκείας 13 ωρών 11΄ 
50΄΄, 9 ωρών 54΄ 30΄΄, 10 ωρών 21΄ 28΄΄ αντιστοίχως, δηλαδή πέραν του νοµίµου 
ορίου των 3 ωρών ηµερησίως.  Επίσης κατά τις ίδιες ηµέρες µεταδόθηκαν 
διαφηµιστικά µηνύµατα 10 ωρών 26΄, 9 ωρών 30΄, 8 ωρών 54΄ αντιστοίχως, δηλαδή 
κατά χρόνον που υπερβαίνει το 15% του ηµερησίου τηλεοπτικού προγράµµατος».  
Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό, η 
διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.    Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι κατά της εν λόγω κυρωτικής αποφάσεως έχει ασκηθεί ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και µε την υπ΄αριθµ. 926/2006 απόφαση της 
Επιτροπής Αναστολών του Ανωτάτου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, έχει ανασταλεί η 
εκτέλεση της προσβληθείσης κυρωτικής αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. και εντεύθεν ο 
τηλεοπτικός σταθµός εξακολουθεί να λειτουργεί νοµίµως. Κατά την κρατείσασα 
γνώµη ενόψει του ότι ο τηλεοπτικός σταθµός περιήλθε σε νέο φορέα, θα πρέπει να 
γίνει δεκτή η υπό κρίσιν αίτηση θεραπείας και να αντικατασταθεί η διοικητική 
κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού µε την 
διοικητική κύρωση του προστίµου.   Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, 
κατά τον οποίο η µεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τηλεοπτικού σταθµού 
δεν συνιστά λόγον µεταρρυθµίσεως της κυρωτικής αποφάσεως και εποµένως η 
αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να απορριφθεί.   
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,0 – 0,1 % µεριδίου τηλεθέασης κατά το 
πρώτο δίµηνο του έτους 2004, του εκ 303.513,90 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί µε 
τις αποφάσεις 202/1.7.2004, 161/26.4.2005, 284/6.6.2006, 169/27.3.2007, 
205/24.4.2007, 206/24.4.2007, 530/13.11.2007 διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται 
όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των  40.000 ευρώ.  Μειοψήφησε εκ 
των µελών η Εύη ∆εµίρη κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 60.000 
ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Α. ∆έχεται εν µέρει την αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΒΕΡΟΙΑ ΡΑ∆ΙΟ TV – 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοµού Ηµαθίας, κατά της 284/6.6.2006  κυρωτικής 
αποφάσεως αυτού. 
Β. Μετατρέπει την διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του 
σταθµού στην διοικητική κύρωση του προστίµου των 40.000  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 ΒΕΡΟΙΑ ΡΑ∆ΙΟ TV-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Α.Ε, που εδρεύει στη Βέροια, στην οδό Κοντογεωργάκη 50, µε ΑΦΜ 
094218500, ∆.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ. 

2. Του Κωνσταντίνου Ζήτρου  του Αστερίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, στην οδό 
Πλάτωνος 7, µε ΑΦΜ 008562494, ∆.Ο.Υ. Θ΄ Θεσσαλονίκης, ως Προέδρου 
και νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

3. Του Κωνσταντίνου Νετίδη του Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, στην οδό 
Σεφέρη 7, µε ΑΦΜ 038303784, ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ως  
Αντιπροέδρου και νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29η  Ιανουαρίου 2008. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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