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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 66/17.3.2014Αριθ. 66/17.3.2014

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 17 Μαρτίου  2014 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,  Άρης Σταθάκης.  Απών το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  το  υπ’  αριθμ. 
168/ΕΣ/ 28.1.2014 έγγραφο του Προέδρου, σχετικά με την ανάκληση της υπ’ 
αριθμ. 141/11.3.2013 αποφάσεως του ΕΣΡ, εις βάρος της εταιρείας με την 
επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΜΗΣ  Α.Ε.  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  TELE 
ΚΡΗΤΗ Νομού Λασιθίου.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται  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  ραδιοτηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Τα άρθρα 2  και  21  του Ν.  2690/1999,  κατά τα  οποία  τα  διοικητικά  όργανα 
οφείλουν  να  προβαίνουν  αυτεπαγγέλτως  στις  προβλεπόμενες  από  τις  ισχύουσες 
διατάξεις  ενέργειες,  ενώ εξάλλου αρμόδιο για την ανάκληση διοικητικής πράξεως 
είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της.
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Αιτιολογικό

Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΜΗΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  TELE ΚΡΗΤΗ Νομού  Λασιθίου, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 141/11.3.2013 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν 
δεκτά τα εξής  πραγματικά περιστατικά:  «Το ΕΣΡ με την υπ΄ αριθ.  141/24.3.2009 
απόφασή  του  δεν  ενέκρινε  την  μεταβίβαση,  γενομένη δια  του  υπ΄αριθμ. 
3914/22.2.2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελισάβετ Κωνσταντίνου 
Βαδιάκα, 13.325 μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε., από τους Κωνσταντίνο Καπετανόπουλο και Βασίλειο 
Καπετανόπουλο  στο  Νικόλαο  Κοκκάλα.  Με  την  αυτή  απόφαση  υποχρεώθηκε  ο 
αγοραστής  να  μεταβιβάσει  το  αντικείμενο  της  συμβάσεως,  εντός  αποκλειστικής 
προθεσμίας  τριών  μηνών,  σε  τρίτους.  Η  εν  λόγω  απόφαση  κοινοποιήθηκε  στον 
τηλεοπτικό σταθμό με το υπ’ αριθ.  πρωτ. 5952/10.6.2009 έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. και 
παραλήφθηκε από την ιδιοκτήτρια του σταθμού εταιρεία δια τηλεομοιοτύπου, όπως 
προκύπτει εκ της υπό την αυτήν ημερομηνία επιβεβαιώσεως. Παρότι παρήλθε προ 
πολλού  η  ως  άνω  προθεσμία  των  τριών  (3)  μηνών  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  η 
μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας σε τρίτους. Πλέον τούτου, Το ΕΣΡ με την υπ΄ 
αριθ. 136/16.3.2010 απόφασή του δεν ενέκρινε την  μεταβίβαση, γενομένη δια του 
υπ΄αριθμ.  4.647/20.10.2008  συμβολαίου  της  συμβολαιογράφου  Αθηνών  Ελισάβετ 
Κωνσταντίνου  Βαδιάκα,  19.175  μετοχών  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΜΗΣ  Α.Ε.,  από  τη  Παρασκευή 
Ραφτοπούλου του Κωνσταντίνου στον Νικόλαο Ανατολιωτάκη του Ανδρέα. Με την 
αυτή  απόφαση  υποχρεώθηκε  ο  αγοραστής  να  μεταβιβάσει  το  αντικείμενο  της 
συμβάσεως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, σε τρίτους.  Η εν λόγω 
απόφαση  κοινοποιήθηκε  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  με  το  υπ’  αριθ.  πρωτ. 
4557/29.4.2010  έγγραφο  του  Ε.Σ.Ρ.  και  παραλήφθηκε  από  την  ιδιοκτήτρια  του 
σταθμού  εταιρεία  δια  τηλεομοιοτύπου,  όπως  προκύπτει  εκ  της  υπό  την  αυτήν 
ημερομηνία επιβεβαιώσεως. Παρότι παρήλθε προ πολλού η ως άνω προθεσμία των 
τριών (3) μηνών δεν έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας 
σε τρίτους. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά των εν λόγω αποφάσεων δεν έχει ασκηθεί 
αίτηση  θεραπείας  και  ότι  κατά  τη  συζήτηση  της  παρούσης  υποθέσεως  είχε 
παρασταθεί ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού, αλλά δεν υπέβαλε προτάσεις, 
ενώ υπέβαλε μετά το πέρας της συζητήσεως και ενόψει της εκδόσεως αποφάσεως την 
από 5.3.2013 αίτησή του,  με  την οποία αιτείται  την  αναβολή της  συζητήσεως,  η 
οποία είχε  περατωθεί  και  τελούσε εν γνώσει  τούτου.  Η εταιρεία του τηλεοπτικού 
σταθμού είχε τη δυνατότητα να εξαναγκάσει τους ως άνω μετόχους προς μεταβίβαση 
των  μετοχών  τους  δια  του  αποκλεισμού  των  από  τα  εταιρικά  όργανα,  του 
δικαιώματος ψήφου και της αποδόσεως μερισμάτων, αλλά παρέλειψε πάντα ταύτα 
και εντεύθεν ευθύνεται δια τη μη εκτέλεση των προαναφερθεισών αποφάσεων του 
ΕΣΡ».  Με  βάση  αυτά  τα  πραγματικά  περιστατικά  επιβλήθηκε  στον  ως  άνω 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του, 
λόγω της μη συμμορφώσεώς του με τις υπ΄ αριθ. 141/24.3.2009 και 136/16.3.2010 
αποφάσεις του ΕΣΡ. Όμως, οι εν λόγω δύο αποφάσεις έχουν ανακληθεί με τις  υπ΄ 
αριθ. 260/27.5.2013 και 486/21.10.2013 αποφάσεις του ΕΣΡ, αντιστοίχως. Κατόπιν 
τούτου, ενδείκνυται η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 141/11.3.2013 αποφάσεως του ΕΣΡ.

2

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΙΜΕ-ΔΗ5



Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Ανακαλεί   την  υπ΄αριθμ.  141/11.3.2013  απόφαση  του  ΕΣΡ,  δια  της  οποίας  έχει 
επιβληθεί  η  διοικητική  κύρωση  της  οριστικής  διακοπής  της  λειτουργίας  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  TELE ΚΡΗΤΗ Νομού  Λασιθίου, 
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  TELE ΚΡΗΤΗ Νομού  Λασιθίου  και 
εντάσσει  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  στον  πίνακα  των  νομίμως  λειτουργούντων 
τηλεοπτικών σταθμών.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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