ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 94/13.2.2007

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδη,ς ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό
COSMOS TV Νοµού
Καρδίτσας
ιδιοκτησίας
της
εταιρείας
µε
την
επωνυµία
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε., ενδεχοµένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Φεβρουαρίου 2007
κατά την οποία δεν εµφανίστηκε εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθµού
καίτοι είχε κλητευτεί δια της Α.Π. 2188/1.2.2007 κλήσεως η οποία είχε
παραληφθεί από τον τηλεοπτικό σταθµό δια τηλεοµοιοτύπου όπως προκύπτει
εκ της από 7.2.2007 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.
ΙΙ. To άρθρο 3 παρ. 12 του N. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών
τους στην τελική τους µορφή έως 3 τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα της µετάδοσης
και να αποστέλλουν αυτές τις µαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ µόλις τους το ζητήσει.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο 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.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα
ακόλουθα: Το Ε.Σ.Ρ. µε το Α.Π. 18093/1.11.2006 έγγραφό του εκζήτησε από τον
τηλεοπτικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο COSMOS TV Νοµού Καρδίτσας την
υποβολή ροής προγράµµατος της 3.10.2006, εντός 5 ηµερών. Το εν λόγω έγγραφο
παραλήφθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό δια τηλεοµοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ
της υπό 2.11.2006 επιβεβαιώσεως. Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το από 12.2.2007
υπόµνηµά του ζήτησε την απαλλαγή του χωρίς να δώσει εξηγήσεις περί της
παραλείψεως όπως εκπληρώσει την ως άνω νόµιµη υποχρέωσή του. Πρόκειται περί
τηλεοπτικού σταθµού περί του οποίου έχει εκδοθεί από το Ε.Σ.Ρ η υπ΄αριθµ.
589/28.12.2006 απόφαση περί επιβολής σε αυτόν της διοικητικής κυρώσεως της
οριστικής διακοπής της λειτουργίας του. Παρά ταύτα ο τηλεοπτικός σταθµός
εξακολουθεί να λειτουργεί και εντεύθεν ενδείκνυται όπως εκδοθεί νέα κυρωτική
απόφαση και επιβληθεί σε αυτόν και αύθις η διοικητική κύρωση της οριστικής
διακοπής λειτουργίας του.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό µε το διακριτικό τίτλο COSMOS TV
Νοµού
Καρδίτσας
ιδιοκτησίας
της
εταιρείας
µε
την
επωνυµία
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε., την κύρωση της οριστικής
διακοπής λειτουργίας του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 13η Φεβρουαρίου 2007.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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