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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 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.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 13.10.2011 
αίτηση  θεραπείας  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, κατά 
των 235/27.6.2011 και 348/16.9.2011 αποφάσεων αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 22α Νοεμβρίου 2011.

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, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις νόμιμες 
κυρώσεις.

ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά  πράξεως  της  διοικήσεως,  ο  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  ζητήσει  με  αίτηση 
θεραπείας  από  τη  διοικητική  αρχή  που  την  εξέδωσε,  την  ανάκληση  ή  την 
τροποποίηση αυτής.
 
Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισμών 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 
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Νομού Ημαθίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ’ αριθ. 235/27.6.2011 απόφαση 
του  ΕΣΡ  έγιναν  δεκτά  τα  εξής  πραγματικά  περιστατικά:  «Από  το  με  το  Α.Π. 
991/ΕΣ/20.4.2011 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. προκύπτει 
ότι  η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού  εταιρεία δεν υπέβαλε στο Ε.Σ.Ρ., τα 
προβλεπόμενα  στο  άρθρο  3  παρ.  4  του  Π.Δ/τος  310/1996,  σε  συνδυασμό  με  το 
Ν.3592/2007,  στοιχεία  για  τα  έτη  2004  έως  2007,  ούτε  όλα  τα  στοιχεία  που 
προβλέπονται,  για τα έτη 2009 και 2010. Όμως πλέον τούτου δια των υπ’ αριθμ. 
530/13.11.2007,  307/3.6.2008,  308/3.6.2008,  309/3.6.2008  αποφάσεων  του  ΕΣΡ 
έχουν  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  διοικητικές  κυρώσεις  προστίμων  από 
15.000,  15.000.  20.000  και  30.000  ευρώ,  αντιστοίχως,  τα  οποία  δεν  πλήρωσε  η 
εταιρεία.  Προκύπτει  εντεύθεν  η  αδυναμία  της  εταιρείας  να  ανταποκριθεί  στις 
οικονομικές  της  υποχρεώσεις,  με  αποτέλεσμα  την  αδυναμία  επιβιώσεώς  της.  Ο 
ισχυρισμός της εταιρείας ότι η μη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών οφείλεται 
σε αντικειμενική αδυναμία καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων δεν 
είναι  επαρκής  διότι  η  εν  λόγω  αδυναμία  της  επί  σειρά  ετών  καταδεικνύει  τη 
δυσλειτουργία  της.  Εξάλλου  ο  ισχυρισμός  της  εταιρείας  ότι  κατά  των  ως  άνω 
κυρωτικών αποφάσεων έχουν ασκηθεί αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας δεν ασκεί επιρροή εφόσον δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναστολής 
εκτελέσεως  αυτών  από  την  αρμοδία  επιτροπή  αναστολών  του  Συμβουλίου  της 
Επικρατείας». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, επιβλήθηκε με την ως άνω 
απόφαση  του  ΕΣΡ  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  οριστικής 
διακοπής  λειτουργίας  του.  Κατά  της  αποφάσεως  αυτής  ο  τηλεοπτικός  σταθμός 
άσκησε  την  από  30.6.2011  αίτηση  θεραπείας,  η  οποία  απορρίφθηκε  με  την 
348/16.9.2011  απόφαση  του  ΕΣΡ.  Ήδη  δια  της  υπό  κρίση  αιτήσεως  θεραπείας 
διώκεται η ανάκληση της υπ’ αριθμ. της 348/16.9.2011 αποφάσεως του ΕΣΡ. Πρέπει 
να  σημειωθεί  ότι  δια  της  αυτής  αιτήσεως  είχε  προσβληθεί  και  η  υπ’  αριθμ. 
347/16.9.2011  απόφαση  του  ΕΣΡ,  αλλά  κατά  τούτο  σχηματίσθηκε  ιδιαίτερος 
φάκελος και επ’ αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 517/12.12.2011 απόφαση του ΕΣΡ. 
Εξάλλου, παρότι δια της αιτήσεως προσβάλλεται η 348/16.9.2011 απόφαση του ΕΣΡ, 
η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως θεραπείας κατά της 249/27.6.2011 αποφάσεως του 
ΕΣΡ,  πρόδηλο  είναι  ότι  προσβάλλεται  και  η  εν  λόγω  απόφαση.  Τα  υπ’  αριθμ. 
4933/16.6.2011, 5348/30.6.2011 και 7151/12.9.2011 έγγραφα τα οποία επικαλείται η 
εταιρεία είχαν υποβληθεί στο ΕΣΡ και το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, δια του υπ’ 
αριθμ.  πρωτ.  2143/ΕΣ/14.92011  εγγράφου  του,  ενημέρωσε  την  υπηρεσία  ότι 
υπεβλήθησαν  υπεύθυνες  δηλώσεις  μετόχων  περί  δανεισμού  ή  εκχωρήσεως 
δικαιώματος ψήφου, οι οποίες δεν έχουν το προσήκον περιεχόμενο, ως και ότι ενώ 
ισχυρίζεται η εταιρεία την υποβολή δηλώσεων στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
περί του πόθεν έσχες, δεν υποβλήθηκαν οι εν λόγω δηλώσεις στο ΕΣΡ. Εξάλλου το 
με  Α.Π.  7152/12.9.2011  έγγραφο  το  οποίο  επικαλείται  η  εταιρεία  δεν  είναι 
αποδεικτικό στοιχείο, αλλά υπόμνημα προς το ΕΣΡ. Όσον αφορά την καταβολή ή μη 
των  ως  άνω  προστίμων,  η  εταιρεία  υπέβαλε  τα  υπ’  αριθμ.  2189/12.10.2011, 
34323/28.12.2011 έγγραφα της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία η εταιρεία 
είναι ενήμερη για τα χρέη της προς το δημόσιο και δεν έχουν βεβαιωθεί τα ως άνω 
πρόστιμα, πλην όμως, κατόπιν του με Α.Π. 1878/31.1.2012 εγγράφου του ΕΣΡ προς 
την αρμοδία ΔΟΥ Βεροίας, εκδόθηκε υπ’ αυτής το με Α.Π. 1992/2.2.2012 έγγραφο, 
κατά το οποίο τα ως άνω πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί, έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα 
και δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό. Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία 
αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. Μειοψήφησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και 
εκ  των  μελών  ο  Γιάννης  Παπακώστας  και  ο  Γεώργιος  Στεφανάκης,  κατά  τους 
οποίους η υπό κρίση αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να γίνει δεκτή.  
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας 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, κατά των 
235/27.6.2011 και 348/16.9.2011 αποφάσεων του ΕΣΡ.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  20η Φεβρουαρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 8η Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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