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Σήμερα ημέρα Δευτέρα  17 Μαρτίου  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,  Άρης  Σταθάκης.  Απών το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
τον  τηλεοπτικό  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΩΜΕΓΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Νομού  Θεσσαλονίκης,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε., παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2014, κατά 
την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού, καίτοι είχε 
κλητευθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  2247/28.2.2014  κλήτευση,  η  οποία  έχει 
παραληφθεί από την εταιρεία δια τηλεομοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της από 
της ίδιας μέρας επιβεβαιώσεως.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

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. 

II.  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  από  το  άρθρο  4  του  Ν.  2328/1995 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων  του φακέλου  του τηλεοπτικού  σταθμού με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νομού  Θεσσαλονίκης,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την 
επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  προέκυψαν  τα 
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ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Νομού  Θεσσαλονίκης  είχε  συμμετάσχει  στην  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. Όμως όπως προκύπτει 
εκ του υπ’ αριθμ. 2924/Φ386/20.12.2013 εγγράφου του ΕΣΡ, κατά το άρθρο 8 παρ. 2 
του Ν. 4038/2.2.2012, οι νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί 
εξακολουθούν  να  λειτουργούν  νομίμως  μέχρι  την  έκδοση  της  αποφάσεως  για  τη 
χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής υπό τον όρο 
της υποβολής αιτήσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξ μηνών από της ενάρξεως 
της  ισχύος  αυτού  του  νόμου  και  της  εγκρίσεως  από  το  Εθνικό  Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος. Εν 
προκειμένω, όπως προκύπτει εκ του με Α.Π./ΕΣ/2919/20.12.2013 εγγράφου και την 
υπ’  αριθμ.  604/2008  απόφαση  της  Ολομελείας  του  Εθνικού  Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης, απορρίφθηκε η αίτηση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού 
με το διακριτικό τίτλο ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νομού Θεσσαλονίκης περί εγκρίσεως 
της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού του προγράμματος. Εντεύθεν ο τηλεοπτικός 
σταθμός δεν εκπέμπει νομίμως. Ενδείκνυται όπως  επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό 
η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του και η διαγραφή του 
εκ του πίνακος των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1) Επιβάλλει την οριστική διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νομού Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

2) Αποφασίζει τη διαγραφή του τηλεοπτικού σταθμού από τον πίνακα των νομίμως 
λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών της χώρας. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Απριλίου 2014.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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