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     Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2007 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,  
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

 
 

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της 

εταιρείας µε την επωνυµία ΒΕΡΟΙΑ ΡΑ∆ΙΟ TV – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού TV 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοµού Ηµαθίας, ενδεχόµενη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 27η Φεβρουαρίου 2007. 

 
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. 
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ΙΙΙ. Το άρθρο 7 παρ. 1 στ. α του Π.∆/τος 100/2000 κατά το οποίο η συνολική 
ηµερησία διάρκεια των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
τρείς ώρες. 
 
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 
 
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου της ακροάσεως του εκπροσώπου της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΒΕΡΟΙΑ ΡΑ∆ΙΟ TV – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Νοµού Ηµαθίας και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο ως 
άνω τηλεοπτικός σταθµός συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση 
αδείας λειτουργίας σταθµού  περιφερειακής εµβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 
του Ν. 2644/1998 θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως. ΄Όµως µε την υπ΄αριθµ. 
284/6.6.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.  Η εκτέλεση της εν λόγω 
κυρωτικής αποφάσεως, έχει ανασταλεί µε την υπ΄αριθµ. 926/2006 απόφαση της 
Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας και εντεύθεν ο τηλεοπτικός 
σταθµός εξακολουθεί να λειτουργεί νοµίµως.   ΄Όπως προκύπτει από το υπ΄αριθµ. 
3805/Φ386/26.1.2007 έγγραο της Ε.Ε.Τ.Τ. ο τηλεοπτικός σταθµός εκπέµπει από δύο 
διαύλους, ήτοι από τους διαύλους 22 και 50 µε ένα κέντρο εκποµπής, στον Χορτιάτη 
κατά παράβαση του άρθρου  17 παρ. 1 και 6 στοιχ. α του Ν. 2644/1998. Πλέον 
τούτου ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει καθηµερινώς τηλεπωλήσεις καθ΄ υπέρβαση 
του νοµίµου ορίου των τριών ωρών στο εικοσιτετράωρο.  Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι 
κατά την 26.6.2006 µετέδωσε τηλεπωλήσεις 5 ωρών 1΄ και 28΄΄ και κατά την 
27.6.2006 µετέδωσε τηλεπωλήσεις 4 ωρών, 36΄ και 39΄΄ και µάλιστα χωρίς προβολή 
πάντοτε του νοµίµου οπτικοακουστικού σήµατος.  Το πρόγραµµα του τηλεοπτικού 
σταθµού αναλίσκεται σε µετάδοση video clips και sms,  η διάρκεια των οποίων µόνον 
κατά την ενδεικτικώς αναφεροµένη 26.6.2006 ήταν 4 ωρών 52΄ και 4΄΄.   Για τις εν 
λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί και αύθις στον τηλεοπτικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.  Μειοψήφησαν ο 
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης και ο 
Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική 
κύρωση του προστίµου των 100.000 ευρώ.  Ο εκ των µελών Νέστωρ Κουράκης 
προσεχώρησε στην πλειοψηφούσα γνώµη της οριστικής διακοπής της λειτουργίας 
του τηλεοπτικού σταθµού.   
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Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΒΕΡΟΙΑ ΡΑ∆ΙΟ TV – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού TV 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοµού Ηµαθίας, την διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής 
λειτουργίας του. 
 
 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 5η Μαρτίου 2007. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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