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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Μαρτίου 2005 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης  και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού TIME CHANNEL - 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. Νοµού Θεσσαλονίκης παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Φεβρουαρίου 2005. 

 
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.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 17 παρ. 6 στοιχ. α του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον όλοι οι νοµίµως 
λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν να εκπέµπουν αποκλειστικά εντός της 
ζώνης 470-838 ΜΗΖ (21-66), εκτός των διαύλων που εκπέµπει η ΕΡΤ  ή αυτών που 
έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα, µε βάση τη συµφωνία της Στοκχόλµης. 
 
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,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο TIME CHANNEL Νοµού Θεσσαλονίκης και του 
υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η εταιρεία συµµετείχε στη 
διαγωνιστική διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθµών περιφερειακής εµβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 
θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως για την περιοχή που ορίζει ο χάρτης συχνοτήτων 7 
που περιλαµβάνει και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο ως άνω τηλεοπτικός σταθµός 
έπρεπε να εκπέµπει εντός της προαναφερθείσης ζώνης, δηλαδή από τους διαύλους 
21-66. Όµως όπως προκύπτει από την υπό ηµεροµηνία 21.10.2004 µέτρηση της 
ΕΕΤΤ ο εν λόγω  τηλεοπτικός σταθµός εξέπεµπε παρανόµως από το δίαυλο 11 
δηλαδή εκτός της προαναφερθείσης ζώνης, κατά τις 20η και 24η Σεπτεµβρίου 2004, 
καθώς και κατ΄ατην 8η Οκτωβρίου 2004. Ενόψει τούτου για την ως άνω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της συστάσεως. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό TIME CHANNEL - 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. Νοµού Θεσσαλονίκης τη διοικητική κύρωση της 
συστάσεως, όπως µη εκπέµπει από το δίαυλο11 στην περιοχή Θεσσαλονίκης, µε 
απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η Μαρτίου 2005. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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