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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 249/27.6.2011
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 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 Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας με την επωνυμία ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το
διακριτικό τίτλο TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νομού Ημαθίας, ενδεχομένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2011.
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 δε έλεγχος και η επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως που είναι ανεξάρτητη αρχή όπως νόμος ορίζει.
ΙΙ. 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 που προβλέπονται
από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομού Ημαθίας και του υποβληθέντος υπομνήματος προέκυψαν τα ακόλουθα: Το
ΕΣΡ με την υπ΄ αριθ. 507/19.10.2010 απόφασή του δεν ενέκρινε την μεταβίβαση
μετοχών της εταιρείας με της ως άνω εταιρείας, γενομένη δια του υπ΄αριθμ.
11642/19.3.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοκίας
Παρσέλια Παπαϊωάννου, του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία
ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤΩ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από τους Γεώργιο
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Ζαρκάδα του Κωνσταντίνου, Αλέξανδρο Ζαρκάδα του Κωνσταντίνου, Ευρυπίδη
Ζαρκάδα του Γεωργίου, Δημήτριο Θεοδωρίδη του Θεοδώρου και Γεώργιο Χασούρα
του Αδάμου προς τους Βασιλική Ζήτρου του Ιωάννου, Κωνσταντίνο Νετίδη του
Γεωργίου, Κωνσταντίνο Ζήτρο του Αστερίου και Αστέριο Ζήτρο του Ιωάννου. Με
την αυτή απόφαση υποχρεώθηκαν οι αγοραστές να μεταβιβάσουν το αντικείμενο της
συμβάσεως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, σε τρίτους. Η εν λόγω
απόφαση κοινοποιήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό με το υπ’ αριθ. πρωτ.
11830/24.11.2010 έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. και παραλήφθηκε από την ιδιοκτήτρια του
σταθμού εταιρεία δια τηλεομοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ της υπό την αυτήν
ημερομηνία επιβεβαιώσεως. Παρότι παρήλθε προ πολλού η ως άνω προθεσμία των
τριών (3) μηνών δεν έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας
σε τρίτους. Ενόψει τούτων ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ως άνω τηλεοπτικό
σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του. Μειοψήφησαν
τα μέλη Κωνσταντίνος Τσουράκης και Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τους οποίους για
την ως άνω εκτροπή θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου των
50.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομού Ημαθίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤV
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, τη διοικητική κύρωση της οριστικής
διακοπής λειτουργίας του.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 27η Ιουνίου 2011, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 15 Ιουλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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