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Σήμερα ημέρα Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011 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.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 5.8.2011 
αίτηση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΚΟΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΚΟΣΜΟΣ TV 
Νομού  Ιωαννίνων,  για  την  έγκριση  μετάδοσης  του  αναλογικού  του 
προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η  Οκτωβρίου 2011.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι. Το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 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.

ΙΙ. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 της µε αρ. 21161/12.8.2008 Κοινής Αποφάσεως 
Υπουργών  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  και  Επικρατείας  («Διαµόρφωση Χάρτη 
Συχνοτήτων για τη µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκποµπή» ΦΕΚ 
A΄  1680/20.8.2008),  µε  την  οποία  ορίζεται  ως  ηµεροµηνία  έναρξης  της  επίγειας 
ψηφιακής εκποµπής η 1.11.2008 και καθορίζονται οι δίαυλοι συχνοτήτων στις οποίες 
θα γίνει η ψηφιακή εκπομπή του αναλογικού προγράμματος.

ΙΙI. Την με αρ. πρωτ. 9251/16.9.2008 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ε.Σ.Ρ. με την 
οποία προβλέφθηκε η διαδικασία επιλογής των τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής 
και  τοπικής  εµβέλειας  για  την  επίγεια  ψηφιακή  µετάδοση  των  αναλογικών  τους 
προγραµµάτων.

Αιτιολογικό

Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο 
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ΚΟΣΜΟΣ TV Νομού Ιωαννίνων, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Όπως προκύπτει εκ του 
Α.Π.  2101/ΕΣ/9.9.2011  εγγράφου  της  υπηρεσίας  μας  ο  τηλεοπτικός  σταθμός 
υπέβαλλε τα σχετικά στοιχεία και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 13 του 
Ν.3592/2007 προς εκπομπή του αναλογικού προγράμματός του με ψηφιακό τρόπο. 
Εντεύθεν πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να εγκριθεί η μετάδοση του 
αναλογικού  προγράμματος  του  τηλεοπτικού  σταθμού  δια  ψηφιακού  τρόπου, 
καθοριζομένων, κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3592/2007, των διαύλων 54, 60 προς 
εκπομπή αυτών με θέσεις Ακαρνανικά και Λιγγιάδες αντιστοίχως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται  την  υπό  κρίση  αίτηση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  τον 
διακριτικό τίτλο ΚΟΣΜΟΣ TV Νομού Ιωαννίνων.

2. Εγκρίνει  την  μετάδοση  του  αναλογικού  προγράμματος  του  τηλεοπτικού 
σταθμού με ψηφιακό τρόπο από τους διαύλους 54, 60  προς εκπομπή αυτών 
με θέσεις Ακαρνανικά και Λιγγιάδες αντιστοίχως. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  4η Οκτωβρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Οκτωβρίου 2011.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 7η  Νοεμβρίου 2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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