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Αριθ. 116/20.2.2012

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 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  Τσουράκης   Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 26.10.2011 
αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ TV 
A.E., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
ΑΠΟΛΛΩΝ  TV Νομού  Θεσσαλονίκης, προς  ανάκληση  των  υπ’  αριθ. 
60/25.2.2004,  166/9.6.2004  αποφάσεων  αυτού  και  της  υπ’  αριθ. 
4775/Ι/11.3.1998 αποφάσεως του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται 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.
 
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΑΠΟΛΛΩΝ  TV  A.E.,  ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ  TV Νομού 
Θεσσαλονίκης, και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με 
την  υπ’  αριθ.  60/25.2.2004  απόφαση  του  ΕΣΡ έγιναν  δεκτά  τα  εξής  πραγματικά 
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περιστατικά:  «Η εταιρεία  ΕΓΝΑΤΙΑ  TV Α.Ε.  είχε  υποβάλλει  την  από 21.1.2004 
αίτηση για  χορήγηση  αδείας  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  τηλεοπτικού  σταθμού 
περιφερειακής εμβέλειας Νομού Θεσσαλονίκης με το διακριτικό τίτλο  ΑΠΟΛΛΩΝ 
TV και  εντεύθεν  είχε  συμμετάσχει  στη  διαδικασία  αδειοδοτήσεως  της  υπ’  αριθ. 
4775/Ι/11.3.1998 αποφάσεως του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ. Όμως με την υπ’ αριθ. 
1995/Ε/24.1.2001  απόφαση  του  αυτού  Υπουργού  έγινε  δεκτό  ότι  ο  εν  λόγω 
τηλεοπτικός σταθμός δεν λειτουργούσε κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 13.10.1998 
και εντεύθεν δεν υπήρχε η εκ του άρθρου 17 παρ. 1 και 6 του Νόμου 2644/1998 
προϋπόθεση της νομίμου λειτουργίας αυτού. Κατά της αποφάσεως αυτής η εν λόγω 
εταιρεία, όπως ισχυρίζεται, είχε υποβάλει αίτηση θεραπείας στον ως άνω Υπουργό, η 
οποία  εκκρεμεί  εισέτι.  Ήδη  η  εταιρεία  έχει  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΑΠΟΛΛΩΝ TV A.E  και δια της υπό κρίσιν αιτήσεώς της, αιτείται την ανάκληση της 
προαναφερθείσης υπουργικής αποφάσεως. Όμως αντενδείκνυται  η ανάκληση της εν 
λόγω διοικητικής  πράξεως μετά πάροδο τριετίας  και πλέον και μάλιστα μετά την 
υποβολή  υπό  της  εταιρείας  νέας  εκκρεμούσης  ενώπιον  του  ΕΣΡ  αιτήσεως  προς 
χορήγηση  αδείας  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  τηλεοπτικού  σταθμού  περιφερειακής 
εμβέλειας.». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, το ΕΣΡ απέρριψε την από 
21.1.2004 αίτηση της εταιρείας  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ TV  A.E  προς 
ανάκληση  της  υπ’  αριθ.  1995/Ε/24.1.2001  αποφάσεως  του  Υπουργού  Τύπου  και 
ΜΜΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία υπέβαλε στην Επιτροπή Αναστολών του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  αίτηση  προς  αναστολή  εκτελέσεως  της  ως  άνω 
αποφάσεως του ΕΣΡ και η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 228/2006 
απόφαση της εν λόγω Επιτροπής. 

Εν συνεχεία η εταιρεία υπέβαλε την από 22.3.2004 αίτηση, με την οποίαν ζήτησε την 
ανάκληση της ως άνω αποφάσεως τους ΕΣΡ και της προαναφερθείσης Υπουργικής 
αποφάσεως.  Η  αίτηση  αυτή  απορρίφθηκε  δια  της  υπ’  αριθμ.  166/9.6.2004 
αποφάσεως  του  ΕΣΡ  με  την  εξής  αιτιολογία:  «Δεν  προσκομίστηκε  κανένα 
αποδεικτικό  στοιχείο,  που  να  δικαιολογεί  την  ανάκληση  της  προηγηθείσης 
αποφάσεως του ΕΣΡ και επιπλέον την ανάκληση της Υπουργικής αποφάσεως. Πρέπει 
να  σημειωθεί  ότι  η  προαναφερθείσα  Υπουργική  απόφαση,  όπως  αναφέρεται  σε 
αυτήν, στηρίχθηκε κυρίως στην υπ’ αριθ. 15719/1999 απόφαση του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης,  κατά  την  οποίαν  η  αιτούσα  εταιρεία  δεν  είχε  σε  λειτουργία 
τηλεοπτικό σταθμό κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 24.3.1998.  Άξιον μνείας είναι 
ότι, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 13314/Φ.386/2.6.2004 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. η 
αιτούσα εταιρεία εκπέμπει από το δίαυλο 50 τηλεπαιχνίδια δια χρήσεως τηλεφωνικής 
συσκευής υψηλής χρέωσης». 

Ήδη δια της υπό κρίση αιτήσεως διώκεται η ανάκληση των δύο αποφάσεων του ΕΣΡ 
και της Υπουργικής αποφάσεως. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας επικαλείται την υπ’ 
αριθμ. 30519/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία 
εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δια αυτής απορρίφθηκε 
αίτηση  άλλης  εταιρείας,  η  οποία  είχε  ζητήσει  την  διακοπή  της  λειτουργίας  του 
τηλεοπτικού σταθμού. Όμως η απόρριψη της εν λόγω αιτήσεως δεν παράγει θετικό 
δεδικασμένο και σε κάθε περίπτωση αυτό θα ήταν προσωρινής ισχύος. Η αιτιολογία 
της αποφάσεως δεν αρκεί για να δικαιολογήσει ευδοκίμηση της υπό κρίση αιτήσεως. 
Πλέον τούτων, η αιτούσα εταιρεία επικαλείται την υπ’ αριθμ. 626/2001 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης,  δια  της  οποίας  διατάχθηκε  συντηρητική  κατάσχεση 
της  περιουσίας  φυσικών  προσώπων και  όχι  της  ήδη αιτούσης εταιρείας.  Τέλος  η 
αιτούσα  εταιρεία  υπέβαλε  την  υπ’  αριθμ.  13602/2002  κλήση  κατηγορουμένου 
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εκπροσώπου του επίμαχου τηλεοπτικού σταθμού ότι κατά το έτος 1998 είχε θέσει 
παρανόμως  σε  λειτουργία  τον  τηλεοπτικό  σταθμό,  ως  και  διατακτικό  της  από 
10.2.2004  αποφάσεως  του  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Θεσσαλονίκης  δια  της 
οποίας  κρίθηκε  αθώος  ο  κατηγορούμενος.  Δεν  υποβλήθηκε  το  αιτιολογικό  της 
αθωωτικής αποφάσεως και εντεύθεν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί αν αθωώθηκε ο 
κατηγορούμενος ως εκ του ότι δεν λειτουργούσε ο τηλεοπτικός σταθμός ή ως εκ του 
ότι  λειτουργούσε  νομίμως  ή  ως  εκ  του  ότι  συνέτρεξε  περίπτωση  νομικής  ή 
πραγματικής  πλάνης  του  κατηγορουμένου.  Από  τα  εν  γένει  προσκομισθέντα 
αποδεικτικά  στοιχεία  δεν  αναιρούνται  τα  δια  των  ως  άνω  αποφάσεων  του  ΕΣΡ 
γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά.  Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιμη 
και πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  από  26.10.2011  αίτηση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ TV A.E., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ  TV Νομού  Θεσσαλονίκης, προς 
ανάκληση των 60/25.2.2004, 166/9.6.2004 αποφάσεων του ΕΣΡ και της υπ’ αριθ. 
4775/Ι/11.3.1998 αποφάσεως του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  20η Φεβρουαρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 8η   Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

3

ΑΔΑ: Β44ΓΙΜΕ-ΥΧΠ


