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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από της 
εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - CHANNEL NINE – 9 
Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού CHANNEL NINE, Νοµού 
Αττικής, ενδεχόµενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2008. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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.  Επίσης δεν επιτρέπεται η παρεµβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων 
∆υνάµεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της ΕΡΤ, του ΟΤΕ και κάθε άλλου 
νοµίµως λειτουργούντος δικτύου. 
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ΙΙΙ.  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 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - CHANNEL NINE – 9 Α.Ε. 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού CHANNEL NINE Νοµού Αττικής και του 
υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:    Ο εν λόγω τηλεοπτικός 
σταθµός συµµετέσχε στη διαγνωστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας 
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας και. κατά το άρθρο 17 
παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3051/2002 
θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως και δικαιούται να εκπέµπει µόνο από τα κέντρα 
εκποµπής Υµηττού και Πάρνηθας εντός των ορίων στα  του χάρτη συχνοτήτων 42 
(περιοχή Αττικής) και να µη παρεµβάλλεται στο νοµίµως λειτουργούντα τηλεοπτικό 
σταθµό της Βουλής των Ελλήνων. ΄Όµως, όπως προκύπτει από το υπ΄αριθµ. 
68846/Φ386/27.12.2007 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. και από το υπ΄αριθµ. 32/14.1.2008 
έγγραφο της υπηρεσίας µας, ο τηλεοπτικός σταθµός εκπέµπει παρανόµως από τον 
δίαυλο 50 και παρεµβάλλεται στον ως άνω τηλεοπτικό σταθµό της Βουλής.   Ο 
ισχυρισµός του τηλεοπτικού σταθµού ότι στη κλήση του Ε.Σ.Ρ. δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προαναφερθείσα διάταξη του νόµου αλλά µόνον εκείνη του 
άρθρου 9 παρ.΄3 εδ. α του Ν. 3548/2007 και εντεύθεν η κλήση είναι ατελής, δεν 
ανταποκρίνεται στα πράγµατα, διότι η εν λόγω κλήση συµπληρούται από το Α.Π. 
32/ΕΣ/14.1.2008 έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. στο οποίο αναφέρεται και η διάταξη του άρθρου 
17 παρ. 1 και 6 στοιχ. α του Ν. 2644/1998.  Εξάλλου επί του   ισχυρισµού του 
τηλεοπτικού σταθµού ότι το Ε.Σ.Ρ. δεν έχει δικαιοδοσία όπως επιληφθεί της ως άνω 
εκτροπής και ότι δικαιοδοσία προς τούτο έχει η Ε.Ε.Τ.Τ., πρέπει να εκτεθούν τα εξής:    
Είναι αληθές ότι κατά το άρθρο12 στοιχείο κ του Ν. 3431/2006, η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει 
και ελέγχει τη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές 
κυρώσεις, όµως επακολούθησε η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 εδ. γ του Ν. 
3592/2007, κατά την οποία αρµοδία για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόµιµης 
χρήσης του φάσµατος των συχνοτήτων από τους αδειούχους και την επιβολή 
κυρώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.  Εντεύθεν σαφώς προκύπτει ότι προϋπόθεση της 
δικαιοδοσίας της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων είναι η έκδοση από 
το Ε.Σ.Ρ. αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών κατά τις 
διατάξεις του Ν. 3592/2007.  Ενδεικτικόν είναι ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. συστοιχουµένη προς 
την τελευταία διάταξη του Νόµου δεν επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, αλλά 
γνωστοποιεί τις διαπιστούµενες από αυτήν εκτροπές προς το Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.  Εποµένως, το Ε.Σ.Ρ. έχει δικαιοδοσία επιβολής διοικητικής 
κυρώσεως  για την ως άνω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
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Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ  2.450.071,61 ευρώ ύψους της επένδυσης που 
έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό,  και του γεγονότος ότι έχουν 
επιβληθεί  στον τηλεοπτικό σταθµό µε τις υπ’ αριθ. 135/14.1.2003, 208/1.4.2003, 
294/10.6.2003, 171/9.6.2004,  343/16.11.2004, 29/25.1.2005, 458/22.11.2005, 
90/21.2.2006, 166/3.4.2007, 213/3.5.2007  αποφάσεις του ΕΣΡ διάφορες κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.   
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - CHANNEL 
NINE – 9 Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού CHANNEL NINE, τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 20.000 ευρώ. 
 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 
 
 

1. Της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - CHANNEL 
NINE – 9 Α.Ε., που εδρεύει στον ΄Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στην Λεωφ. 
Παύλου Μελά 25, µε ΑΦΜ 999448570, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

2. Του Ιωάννη Ρόρρη του Γεωργίου, κατοίκου Βούλας Αττικής, στην οδό 
Βασιλέως Παύλου 120 µε ΑΦΜ 007197114, ∆.Ο.Υ. Βούλας, ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας. 

3. Του Αναστασίου Μπούρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού 
Αττικής, στην οδό Γύζη 7, µε Α.Φ.Μ. 014045305, ∆.Ο.Υ. ΚΓ΄ Αθηνών, ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 
          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η Φεβρουαρίου 2008. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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