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Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 12/11.1.2011Αριθ. 12/11.1.2011

Σήμερα ημέρα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα μέλη Εύη  
Δεμίρη,  Ίρις  Αυδή-Καλκάνη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών ο Αντιπρόεδρος  Νέστορας  
Κουράκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  από 
3.12.2010 αίτηση θεραπείας  της εταιρείας  με την επωνυμία ΛΟΤΖΙΑ Α.Ε.  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο MY TV Νομού 
Ηρακλείου, κατά των 474/18.9.2007 και 380/3.8.2010 κυρωτικών αποφάσεων 
αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η  Δεκεμβρίου 2010.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος  της  Ελλάδας,  κατά  το  οποίον  η 
ραδιοφωνία  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 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.
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Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΛΟΤΖΙΑ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  τον 
διακριτικό  τίτλο MY TV  Νομού  Ηρακλείου  και  του  υποβληθέντος  υπομνήματος, 
προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ΄αριθμ.  474/18.9.2007  απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ. 
έγιναν  δεκτά  τα  εξής:  «Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου,   των  ισχυρισμών  του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΛΟΤΖΙΑ  Α.Ε.    ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο MY TV  (πρώην ΚΝΩΣΣΟΣ 
TV)  Νομού  Ηρακλείου  και του  υποβληθέντος  υπομνήματος, προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:  Ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία, ήταν η ΚΝΩΣΣΟΣ TV 
Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  η  οποία συστήθηκε  την 31.5.2000 
και  ήδη  έχει  μετονομαστεί  στην  αιτούσα  ΛΟΤΖΙΑ  Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.  ΄Όπως προκύπτει από την Α.Π. 19904/Ε/1.10.1999 βεβαίωση του 
Υπουργείου  Τύπου  και  Μ.Μ.Ε.  η  εταιρεία  είχε  συμμετάσχει  στη  διαδικασία 
αδειοδοτήσεως του 1998 και εντεύθεν κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 
θεωρείται  κατ΄ αρχήν ως νομίμως λειτουργούσα, γι΄ αυτό και διαλαμβάνεται στον 
πίνακα  των  νομίμως  λειτουργούντων  τηλεοπτικών  σταθμών  τοπικής  εμβέλειας. 
Πρόδηλον είναι, ότι κατά το έτος 1998 η εταιρεία ήταν υπό σύσταση, γι΄ αυτό και το 
ως άνω Υπουργείο με το Α.Π. 1732/Ε/27.1.2000 έγγραφό του, ζήτησε την υποβολή 
των εγγράφων συστάσεως της εταιρείας η οποία, όπως έχει εκτεθεί, συστάθηκε μετά 
ταύτα.   Επίσης  άξιον  παρατηρήσεως  είναι,  ότι  όπως  προκύπτει,  εκ  του  από 
16.10.2006  εγγράφου  της  Δ.Ο.Υ.  Ηρακλείου,  η  εν  λόγω  εταιρεία  άρχισε  την 
δραστηριότητά της από 28.6.2000.  ΄Όμως προϋπόθεση της νομίμου λειτουργίας του 
τηλεοπτικού σταθμού, δεν είναι μόνο η συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, 
αλλά και η λειτουργία αυτού, τόσο κατά το ως άνω κρίσιμο έτος, όσο και μετά ταύτα.  
Εν προκειμένω, έχει υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. αίτηση προς έγκριση αυξήσεως κεφαλαίου 
της εταιρείας και εισόδου νέων μετόχων, ως και μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρείας 
από  τους  Βασίλειο  Σκουτάρα,   Ευθαλία  Τζουάνου  και  Μάριο  Βάρδη   στους 
Απόστολο  Μωραΐτη,  Εμμανουήλ  Χνάρη  και  Παναγιώτη  Τσικαλάκη  αντιστοίχως. 
΄Όμως  κατά  το  Α.Π.  702/11.5.2007  έγγραφο  του  εις  το  Ε.Σ.Ρ.  υπηρετούντος 
οικονομολόγου Αποστόλου Χριστόπουλου ως και το  1073/6.9.2007 έγγραφο της εις 
το Ε.Σ.Ρ.  υπηρετούσης νομικού,  Πέρσας Λαμπροπούλου,  η εταιρεία  παρέμεινε  σε 
αδράνεια  έως  το  έτος  2006.  Κατά  την  ενώπιον  της  Ολομελείας  συζήτηση  της 
υποθέσεως,  κλήθηκε  ο  εις  το  Ε.Σ.Ρ.  υπηρετών  ηλεκτρονικός  μηχανικός 
Κωνσταντίνος Αποστολάς, ο οποίος δήλωσε ότι κατά την εις Κρήτη μετάβασή του 
προς μαγνητοφώνηση του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών, διαπίστωσε ότι 
ο τηλεοπτικός  σταθμός  MY TV  (πρώην ΚΝΩΣΣΟΣ TV),  Νομού Ηρακλείου δεν 
εκπέμπει  πρόγραμμα,  αλλά προβάλλει  μόνο το λογότυπό του».  Με βάση αυτά τα 
πραγματικά περιστατικά, απορρίφθηκε η από 20.11.2006 αίτηση αυξήσεως μετοχικού 
κεφαλαίου και έγκρισης μεταβιβάσεως μετοχών της ως άνω εταιρείας, απαλειφθέντος 
του τηλεοπτικού σταθμού από τον πίνακα των νομίμως λειτουργούντων. Κατά της 
αποφάσεως αυτής έχει  ασκήσει  ο  εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού την από 
7.4.2010 αίτηση θεραπείας,  η οποία απορρίφθηκε με την  υπ΄αριθμ.  380/3.8.2010 
απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Όπως προκύπτει εκ των ισολογισμών της εταιρείας κατά τα έτη 
2003 και 2004, η εταιρεία παρέμεινε σε αδράνεια καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω 
ετών.  Οι  εν  λόγω  ισολογισμοί  έχουν  δημοσιευθεί  και  στο  τεύχος  Ανωνύμων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
και εντεύθεν δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως. Είναι αληθές ότι έχει υποβληθεί η υπ’ 
Αριθμ. Πρωτ. 15898/1.7.2010 βεβαίωση της Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου κατά την οποία ο 
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τηλεοπτικός σταθμός λειτουργεί από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα, πλην όμως η εν 
λόγω  υπηρεσία  κατέληξε  στο  προαναφερθέν  συμπέρασμα  «καθόσον  δεν  έχει 
υποβληθεί  δήλωση αδράνειας  ή  διακοπής  εργασιών».  Όμως η  εν  λόγω βεβαίωση 
αναιρείται  εκ  των προαναφερθέντων  ισολογισμών της  εταιρείας  και  εντεύθεν  δεν 
παρέχει πίστη. Η υπό κρίση αίτηση κατά των προαναφερθεισών αποφάσεων του ΕΣΡ 
είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΛΟΤΖΙΑ  Α.Ε.  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο MY  TV  Νομού 
Ηρακλείου, κατά των 474/18.9.2007, 380/3.8.2010 κυρωτικών αποφάσεων του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Ιανουαρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  21η Ιανουαρίου 2011. 

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 31η Ιανουαρίου 2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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