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Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύµφωνα  µε το άρθρο 15, παρ. 2 του 
Συντάγµατος και το άρθρο 4 του Ν. 2863/2000, έχει δικαιοδοσία  1) για την έκδοση 
αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών και 2) για την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων µόνον ως προς  τους τηλεοπτικούς  σταθµούς που λειτουργούν 
νοµίµως.   

Λειτουργούν δε νοµίµως: 

α) 11 τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας µε άδειες του Υπουργού Τύπου και 
Μ.Μ.Ε,(1989) η ισχύς των οποίων έχει παραταθεί µε το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 
3021/2000 και  

β)  86 τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής εµβέλειας και 62 τηλεοπτικοί σταθµοί 
τοπικής εµβέλειας, οι οποίοι λειτουργούν δυνάµει του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998, 
επειδή είχαν συµµετάσχει στη διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθµών που 
είχε προηγηθεί. 

Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο του φάσµατος των τηλεοπτικών σταθµών είναι η 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). 
Το παρόν Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, επειδή ακριβώς δεν έχει δικαιοδοσία 
ελέγχου του φάσµατος αυτού, µε την έναρξη σχεδόν της λειτουργίας του, 
γνωστοποίησε επανειληµµένως στην ΕΕΤΤ κατάλογο µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς 
που λειτουργούν νοµίµως, έτσι ώστε αυτή να ενεργήσει σύµφωνα µε το νόµο για τη 
διακοπή της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθµών που λειτουργούν παρανόµως. 

 

Σχετικά µε εκτροπές προγραµµάτων επικοινωνίας τηλεθεατών και  τηλεοπτικού 
σταθµού µε χρήση τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης 90, το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  από το έτος 2002  άρχισε τον έλεγχο  των νόµιµων 
τηλεοπτικών σταθµών, αφού µόνον αυτοί το αφορούν. Σύντοµα ωστόσο προέκυψαν 
ενδείξεις περί του ότι κατά τα εν λόγω προγράµµατα διαπράττονται εγκλήµατα 
απάτης εις βάρος τηλεθεατών. Το ΕΣΡ, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται περί 
εγκληµάτων του κοινού ποινικού δικαίου, υπαγοµένων στη δικαιοδοσία των 
ποινικών δικαστηρίων, εξάντλησε τις άλλες νόµιµες δυνατότητές του  και 
ενήργησε ως ακολούθως:    

Α) Επέβαλε κυρώσεις σε αρκετούς τηλεοπτικούς σταθµούς  . 

 Ειδικότερα, από το έτος 2003 για διάφορες σχετικές παραβάσεις κατά πολλών 
τηλεοπτικών σταθµών έχει εκδώσει: 



α) 13 αποφάσεις, µε τις οποίες έχει επιβάλλει τη διοικητική κύρωση της συστάσεως,  

β) 20 αποφάσεις, µε τις οποίες έχει επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του προστίµου,  

γ) επέβαλε επιπλέον σε µερικές περιπτώσεις και την ηθική κύρωση  µε την µορφή 
υποχρέωσης  προβολής κατά τη διάρκεια της εκποµπής γραπτής ανακοίνωσης για 
ενηµέρωση του τηλεοπτικού κοινού, σχετικά µε την επιβάρυνσή του από τη χρήση 
γραµµής υψηλής χρέωσης  και τους κινδύνους,  τους οποίους διέτρεχε από την 
συµµετοχή του στις εν λόγω εκποµπές.  

δ) 1 απόφαση προσωρινής παύσεως και  

ε) 5 αποφάσεις οριστικής παύσεως της λειτουργίας αντιστοίχων τηλεοπτικών 
σταθµών, ήτοι των τηλεοπτικών σταθµών ΓΑΛΑΤΣΙ TV, ΑΘΗΝΑ TV, STV, BEST 
CHANNEL,και BEST NEWS,  

Β) Το ΕΣΡ επίσης µόλις αντελήφθηκε ότι υπάρχουν ενδείξεις διαπράξεως του 
εγκλήµατος της απάτης:   

α) ενηµέρωσε  τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ δύο από τα µέλη του 
επισκέφτηκαν  τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προσκοµίζοντας σωρεία 
καταγγελιών και αναλύοντας εγγράφως και προφορικώς το όλο θέµα, µε συνέπεια να 
αρχίσει αµέσως η  διαδικασία της άσκησης  ποινικής δίωξης κατά συγκεκριµένων 
προσώπων.  

β) εξέδωσε ∆ελτίο Τύπου προς ενηµέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τη 
συµµετοχή του στις εκποµπές αυτού του είδους,  το οποίο, δυστυχώς, ελάχιστη 
µερίδα του τύπου δηµοσίευσε ή αναφέρθηκε σε αυτό. 
   
γ) Σηµαντικό είναι επίσης και πρέπει να σηµειωθεί ότι στον ήδη υποβληθέντα προς 
τον αρµόδιο υπουργό Κώδικα ∆ιαφήµισης,  τον οποίο συνέταξε το ΕΣΡ, περιέλαβε 
και ειδικό άρθρο σε µια προσπάθεια κάλυψης του σχετικού νοµοθετικού κενού.            

Γ) Ως προς το θέµα της παράνοµης λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών και 
προβολής κινηµατογραφικών έργων πορνικού περιεχοµένου, και µάλιστα όχι µόνο 
κατά τις µεταµεσονύκτιες ώρες, κυρίως από παρανόµως λειτουργούντες 
τηλεοπτικούς σταθµούς, το ΕΣΡ, αφού δεν έχει κατά τα άνω αναφερθέντα καµία 
δυνατότητα παρέµβασης, στην προσπάθειά του να προστατεύσει το κοινό   
ενηµέρωσε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και τις 
αρµόδιες Εισαγγελίες Πληµµελειοδικών µε σωρεία εγγράφων σχετικά µε την 
παράνοµη λειτουργία  των τηλεοπτικών αυτών σταθµών για να ενεργήσουν τα 
νόµιµα, δηλαδή να δώσουν εντολή για την διακοπή της λειτουργίας τους.   

                                                            
 
 
 
 
 

     Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2005 


