ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 467/29.11.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29η Νοεµβρίου 2005 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την από 23.11.2005
αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΕΡΜΗΣ TV Α.Ε ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΕΡΜΗΣ TV Νοµού Πιερίας, κατά
της 436/1.11.2005 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 29η Νοεµβρίου 2005.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η
ραδιοφωνία και η τηλεόραση 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 τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες
κυρώσεις.
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις
δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς
προσφυγής κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε
αίτηση θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την
τροποποίηση αυτής
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία ΕΡΜΗΣ TV Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον
διακριτικό τίτλο ΕΡΜΗΣ TV Νοµού Πιερίας, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄
αριθ. 436/1.11.2005 απόφαση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά:
«Εκ της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΕΡΜΗΣ TV
Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΕΡΜΗΣ TV
και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η ως άνω εταιρεία
είχε συµµετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδοτήσεως του τηλεοπτικού
σταθµού ο οποίος εντεύθεν, κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, θεωρείται
νοµίµως λειτουργών, όπως προκύπτει από το υπ΄αριθµ. 12403/20.10.2003 εγγράφου
του Ε.Σ.Ρ. ΄Όµως µε την υπ΄αριθµ. 7716/Ε/15.4.1999 απόφαση του Υπουργού Τύπου
και Μ.Μ.Ε είχε αποφασισθεί η άµεση διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού
σταθµού ως εκ του ότι µετέδωσε παρανόµως τα εις την Υπουργική Απόφαση
αναφερόµενα οπτικοακουστικά έργα. Κατά της αποφάσεως αυτής η ως άνω εταιρεία
άσκησε αίτηση ακυρώσεως η οποία απορρίφθηκε µε την υπ΄αριθµ. 1404/2002
απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας. Της αποφάσεως αυτής
είχε προηγηθεί η υπ΄αριθµ. 43/2000 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του
Συµβουλίου Επικρατείας µε την οποίαν είχε ανασταλεί η εκτέλεση της Υπουργικής
Αποφάσεως, έως της εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Πρόδηλον
είναι ότι από της εκδόσεως της αποφάσεως µε την οποίαν απορρίφθηκε η αίτηση
ακυρώσεως της Υπουργικής Αποφάσεως, έπαυσε η ισχύς της αποφάσεως της
Επιτροπής Αναστολών και εποµένως η Υπουργική Απόφαση ήταν εκτελεστή. Παρά
ταύτα, ο τηλεοπτικός σταθµός εξακολούθησε να λειτουργεί ως εκ του ότι είχε
αποκρύψει από το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως, καθώς και
την όλη διαδικασία ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι η εταιρεία µε την υπ΄αριθµ. 307/30.9.2003 αίτησή της, η οποία είχε εισαχθεί στο
Ε.Σ.Ρ. µε α.π. 11479/1.10.2003, επικαλέσθηκε την συµµετοχή της στη διαγωνιστική
διαδικασία και ζήτησε την βεβαίωση της νοµίµου λειτουργίας αυτής, αποκρύψασα
την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως καθώς και την όλη διαδικασία
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Συνέπεια αυτής της αποκρύψεως ήταν η
έκδοση από το Ε.Σ.Ρ. του υπ΄αριθµ. 12403/20.10.2003 εγγράφου, µε το οποίο
βεβαιώθηκε η συµµετοχή της εταιρείας στην ως άνω διαγωνιστική διαδικασία και η
εντεύθεν νόµιµη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθµού. Ισχυρίζεται η εταιρεία ότι η
επί σειρά ετών µετά την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως λειτουργία του
τηλεοπτικού σταθµού δηµιούργησε σε αυτή την πεποίθηση ότι έπαυσε η ισχύς της
Υπουργικής Αποφάσεως και σε κάθε περίπτωση αυτή ανακλήθηκε µε το παραπάνω
έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. Ο ισχυρισµός αυτός είναι αβάσιµος, κατά µεν το πρώτο σκέλος
ως εκ του ότι η εταιρεία εγνώριζε την παράνοµη λειτουργία του τηλεοπτικού
σταθµού, γι΄ αυτό και απέκρυψε από το Ε.Σ.Ρ. την Υπουργική Απόφαση και την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά δε το δεύτερο σκέλος, ως εκ του ότι
το ως άνω έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
διοικητική πράξη, ανακλητική της Υπουργικής Αποφάσεως». Με βάση αυτές τις
παραδοχές δια της υπ΄αριθµ. 436/1.11.2005 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ., κρίθηκε αβάσιµη
και απορρίφθηκε η από 26.7.2005 αίτηση θεραπείας της ως άνω εταιρείας κατά της
Υπουργικής αποφάσεως. Μετά ταύτα η αιτούσα εταιρεία άσκησε την από 8.11.2005
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αίτηση αναστολής εκτελέσεως της αυτής αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. η οποία απορρίφθηκε
µε την υπ΄αριθµ. 459/22.11.2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ΄Ηδη η υπό κρίση αίτηση
θεραπείας διώκει την ανάκληση της επί της προηγουµένης αιτήσεως θεραπείας
εκδοθείσης αποφάσεως. Κατ΄ αρχήν δεν νοείται αίτηση θεραπείας κατά αποφάσεως
εκδοθείσης επί προηγουµένης αιτήσεως θεραπείας και σε κάθε περίπτωση δεν
προέκυψαν νεότερα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την ανάκληση της
προεκδοθείσης αποφάσεως ή την ανάκληση της προαναφερθείσης Υπουργικής
αποφάσεως. Πρόδηλον είναι ότι η υπό κρίση αίτηση θεραπείας έχει ασκηθεί κατά
καταχρηστικήν άσκηση δικαιώµατος και κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.2690/1999
πρέπει να απορριφθεί. Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας και ο
Νέστορας Κουράκης κατά τους οποίους η αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να γίνει δεκτή.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την από 23.11.2005 αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΕΡΜΗΣ TV Α.Ε
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΕΡΜΗΣ
TV Νοµού Πιερίας, κατά της 436/1.11.2005 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29η Νοεµβρίου 2005.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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