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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού 4Ε ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Νοµού 
Θεσσαλονίκης ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 17η  Φεβρουαρίου 2009.  

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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.  

 
 ΙΙ. Το άρθρο 17 παρ. 1 και 6 στοιχ. α του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι 
τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας που λειτουργούν κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλλει εµπροθέσµως αίτηση για 
χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού, θεωρούνται ως 
νοµίµως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον 
αναγραφόµενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων και οφείλουν να εκπέµπουν 
αποκλειστικά από ένα µόνον δίαυλο ανά κέντρο εκποµπής, τον οποίον 
χρησιµοποιούσαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης 
και µόνον από εγκαταστάσεις εκποµπής που λειτουργούσαν νόµιµα κατά την ίδια 
ηµεροµηνία. 
 
ΙΙΙ. To Το άρθρο 14 παρ. 2 και 4Ν. 3592/2007 κατά το οποίο το ΕΣΡ καθορίζει µε 
απόφασή του τους τηλεοπτικούς σταθµούς περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας 
καθώς και τις συχνότητες στις οποίες οι τελευταίοι θα εκπέµψουν ψηφιακά όµως η 
µετάδοση του εν λόγω προγράµµατος µε ψηφιακή τεχνολογία µπορεί να 
αναλαµβάνεται από την ΕΡΤ Α.Ε. ή από άλλο φορέα που θα συσταθεί από τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς που µεταδίδονται ψηφιακά ή µε τους οποίους αυτοί θα 
συµβληθούν, στον οποίο µπορεί να συµµετέχει και η ΕΡΤ Α.Ε. 
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IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 

 

Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών 
του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού 4Ε ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Νοµού Θεσσαλονίκης, προέκυψαν τα ακόλουθα:    Ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθµός 
είχε συµµετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία του 1998 και θεωρείται ως νοµίµως 
λειτουργών βάσει των άρθρων 17 παρ. 1 Ν. 2644/98 και 19 παρ. 3 Ν. 3051/2002 για 
τη γεωγραφική περιοχή του χάρτη συχνοτήτων 10 στην οποία περιλαµβάνεται η πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Κατά το άρθρο 14 παρ.2 του Ν. 3592/2007, µε απόφαση του 
Ε.Σ.Ρ. κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων καθορίζονται ποιοι νοµίµως 
λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής εµβέλειας θα εκπέµψουν 
ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραµµα, καθώς και σε ποια συχνότητα.   Με την 
υπ΄αριθµ. 604/20.11.2008 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. εγκρίθηκε η µετάδοση του 
προγράµµατος του τηλεοπτικού σταθµού µε ψηφιακή τεχνολογία.  ΄Όµως τούτο δεν 
αρκεί για την έναρξη της εκποµπής µε ψηφιακή τεχνολογία, καθόσον κατά την 
παράγραφο 4 του ως άνω νόµου, προϋπόθεση της εκποµπής είναι η σύσταση του από 
αυτήν προβλεποµένου φορέως.  Παρότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν υφίσταται, ο 
τηλεοπτικός σταθµός άρχισε την εκποµπή του προγράµµατός του µε ψηφιακό τρόπο   
όπως προκύπτει από το υπ΄αριθµ. 58649/Φ368/11.11.2008 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. και 
από τον υπ΄αριθµ. 112/28.1.2009 έγγραφο της υπηρεσίας µας.  Ενόψει του ότι ο 
τηλεοπτικός σταθµός ευθύς ως αντιλήφθηκε την παρανοµία διέκοψε την εκποµπή του 
προγράµµατός του µε ψηφιακό τρόπο , ενδείκνυται όπως επιβληθεί σε αυτόν η 
διοικητική κύρωση  της συστάσεως. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο 4Ε 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Νοµού Θεσσαλονίκης την διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως παύσει να εκπέµπει παρανόµως όπως µη εκπέµπει το 
πρόγραµµά του µε ψηφιακό τρόπο προ της συνδροµής της εις το αιτιολογικό 
προϋποθέσεως, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η  Μαρτίου 2009. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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