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Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 19.3.2018 και ώρα 10:00, 

προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: 

Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: 

Δήμητρα Παπαδοπούλου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Βασίλειο 

Καραποστόλη και Καλλιόπη Διαμαντάκου. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και 

Γεώργιος Σαρειδάκης. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, 

υπάλληλος του ΕΣΡ. 

 

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η εξέταση της από 15.3.2018 αίτησης του 

τηλεοπτικού σταθμού «ΑΡΤ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «CITY 

NEWS ΑΕ» (Αρ. Πρωτ. ΕΣΡ 1415/13.3.2018).  

 

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 111/2018 και ορίσθηκε εισηγητής ο 

ειδικός επιστήμονας - νομικός του ΕΣΡ, Γιώργος Αναγνωσταράς. 

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης,  την ίδια ως άνω ημερομηνία, για λογαριασμό της 

λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν οι Κωνσταντίνος 

Σκανδαλάκης και Νικόλαος Σαλαβράκος, δικηγόρος Αθηνών, οι οποίοι έλαβαν τον 

λόγο και ανέπτυξαν το αίτημά τους. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του σταθμού 

αποχώρησαν. 

 

Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Ο Γιώργος 

Αναγνωσταράς ανέπτυξε το θέμα και αποχώρησε. Η Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση 

με το ακόλουθο σκεπτικό: Η κρινόμενη αίτηση έχει, κατά λέξιν, ως εξής: «Σχετικά με 

την Απόφαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με αριθμό 
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7/2018, η οποία αφορά τον τηλεοπτικό σταθμό με διακριτικό τίτλο ΑΡΤ, 

παρακαλούμε να είναι εκτελεστή με την 31η Μαρτίου 2018, προκειμένου να δοθεί 

χρόνος για την ενημέρωση των τηλεθεατών μας και για την ομαλή μετάπτωση του 

σταθμού στους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας». Το κρινόμενο αίτημα δεν είναι 

νομικώς βάσιμο, αφού δεν προβλέπεται στον νόμο, ούτε από γενικότερη νομική αρχή 

συνάγεται, ότι το Συμβούλιο δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση απόφασής του, 

αν δεν εκκρεμεί κατ’ αυτής κάποιο ένδικο βοήθημα. Επομένως η αίτηση πρέπει ν’ 

απορριφθεί. 

   

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

 

Απορρίπτει την από 15.3.2018 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «CITY NEWS 

ΑΕ», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΑΡΤ. 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Μαρτίου 2018. Δημοσιεύτηκε κατά την 27η 

Μαρτίου 2018. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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