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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 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, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών  
το μέλος Άρης Σταθάκης.

   

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
της  εταιρείας  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  -  
ASTRA Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ASTRA TV Νομού 
Μαγνησίας παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 29η Ιανουαρίου 2013.

1. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15,  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους.

II. Το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο το ελάχιστο περιεχόμενο του 
προγράμματος  ενημερωτικού  σταθμού,  γενικού  περιεχομένου,  περιφερειακής 
εμβέλειας,  πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ωρών και να περιλαμβάνει καθημερινά 
τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας 
τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό αφορά σε 
θέματα  τοπικού  ενδιαφέροντος,  ισομερώς  κατανεμημένο  μεταξύ  των  νομών  της 
περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός.

III. Το άρθρο 11 παρ. 11 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση 
τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό 
περιφερειακής  ή  εθνικής  εμβέλειας,  μετά  από ειδική  άδεια  του  Ε.Σ.Ρ.  στο  οποίο 
υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και  υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια.

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.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -  ASTRA 
Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του τηλεοπτικού  σταθμού με  τον  διακριτικό  τίτλο  ASTRA TV 
Νομού Μαγνησίας, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως από 
μαγνητοταινία ροής προγράμματος της 19.5.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο  τηλεοπτικός  σταθμός  προβάλλει  επί  17  ώρες,  32  λεπτά  και  54  δευτερόλεπτα 
(73,12 %) εκπομπές, ντοκιμαντέρ, δελτία ειδήσεων και πολιτιστικά δρώμενα.    
Παρατηρήσεις: 
- Το πρόγραμμα αφορά το Σάββατο 19.05.2012 από 0:00 έως 24:00 κατά δήλωση 
όμως του τηλεοπτικού σταθμού αφού στα DVD που απεστάλησαν στην υπηρεσία μας 
δεν υπάρχουν ακριβείς ενδείξεις ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης.
-  Κατά  τη  μετάδοση  της  εκπομπής  «Ελληνιστί»  (12ο DVD)  στο  επάνω αριστερά 
σημείο της οθόνης, κάτω από το σήμα του τ/σ ASTRA TV διακρίνεται το σήμα του 
τ/σ ΤΗΛΕΑΣΤΥ.  

Ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ASTRA TV Νομού Μαγνησίας 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.  Πρόκειται  περί  ενημερωτικού  τηλεοπτικού 
σταθμού ο οποίος καίτοι είχε υποχρέωση να προβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
πρωτότυπα δελτία ειδήσεων διαρκείας τουλάχιστον μιας ώρας, προέβαλε δύο δελτία 
ειδήσεων διαρκείας 8’ 05’’ και 30’ 30’’ λεπτών αντιστοίχως. Εξάλλου ο τηλεοπτικός 
σταθμός δικτυώθηκε με τον τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας με το διακριτικό 
τίτλο ΤΗΛΕΑΣΤΥ και μετέδωσε πρόγραμμα αυτού διαρκείας 42’ 48’’ λεπτών, άνευ 
προηγουμένης νομίμου αδείας του ΕΣΡ. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.  

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του εξ 1.154.876,35 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον αυτό σταθμό με  τις  αποφάσεις  208/7.6.2005, 
507/13.12.2005,  143/20.3.2007,  71/23.2.2010,  212/27.4.2010,  511/19.10.2010, 
433/24.10.2011, 545/8.10.2012, 659/17.12.2012 διάφορες διοικητικές κυρώσεις, το εν 
λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των  15.000 ευρώ.  Μειοψήφησε ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Λασκαρίδης, κατά τον οποίο το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό 
των  20.000 ευρώ.   

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  -  ASTRA Α.Ε. ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο ASTRA TV Νομού Μαγνησίας τη διοικητική κύρωση 
του προστίμου των  15.000 ευρώ.    
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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  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  -  
ASTRA Α.Ε.που  εδρεύει  στον  Βόλο,  στην  οδό  Κοραή  85,  με  ΑΦΜ 
094214456, Δ.Ο.Υ. Α΄ Βόλου.

2. Της Παναγιώτας Τσίρτογλου, κατοίκου Χανίων Πηλίου, με ΑΦΜ 116645844, 
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Φεβρουαρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 15η Φεβρουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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