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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου  2013  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,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης, Άρης Σταθάκης. Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα  
Αλεξίου.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  από  26.6.2013 
αίτηση  των  εταιρειών  με  την  επωνυμία  α)  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΣ ΣΗΤΕΙΑ ΤV A.E., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  ΣΗΤΕΙΑ  ΤV Νομού  Λασιθίου  και  β)  ΚΡΗΤΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό τίτλο  CHANNEL 4U ΚΡΗΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ TV) Νομού 
Ηρακλείου, για την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 319/7.7.2009 και 300/22.6.2010 
αποφάσεων αυτού, αντιστοίχως.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  16η Ιουλίου 2013.

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 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.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών των εκπροσώπων των εταιρειών με 
την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΣ  ΣΗΤΕΙΑ  ΤV  A.E.,  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΣΗΤΕΙΑ ΤV Νομού 
Λασιθίου και ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  CHANNEL 4U ΚΡΗΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
TV) Νομού Ηρακλείου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄ αριθμ. 319/7.7.2009 
απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ.  έγινε  δεκτή  αίτηση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΣ  ΣΗΤΕΙΑ  ΤV  A.E.,  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΣΗΤΕΙΑ ΤV Νομού Λασιθίου,  και 
εγκρίθηκε  η  μετάδοση  του  αναλογικού  προγράμματος  δια  ψηφιακής  τεχνολογίας 
τρόπου, καθορισθέντος, κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3592/2007, του διαύλου 38, 
με  κέντρα  εκπομπής  τις  θέσεις  Μάλαξα και  Ρογδιά.  Εξάλλου,  με  την  υπ΄  αριθμ. 
300/22.6.2010 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγινε δεκτή αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  CHANNEL  4U  ΚΡΗΤΗΣ  (ΠΡΩΗΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  TV) Νομού 
Ηρακλείου, και εγκρίθηκε η μετάδοση του αναλογικού προγράμματος δια ψηφιακής 
τεχνολογίας τρόπου, καθορισθέντος, κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3592/2007, των 
διαύλων 57 και 61, με κέντρα εκπομπής τις θέσεις Μάλαξα και Ρογδιά, αντιστοίχως. 
Ήδη με την υπό κρίση αίτηση διώκεται η τροποποίηση των ως άνω δύο αποφάσεων, 
κατά τους καθορισθέντας ως άνω διαύλους και κέντρα εκπομπής. Όμως η αιτουμένη 
μεταβολή θα επιφέρει απαράδεκτη σύγχυση στο τηλεοπτικό πεδίο, με προβλήματα 
και  σε  άλλους  τηλεοπτικούς  σταθμούς.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  ως  άνω δύο 
αποφάσεις  του  ΕΣΡ  εκδόθηκαν  μετά  από  αιτήσεις  θεραπείας  των  φορέων  των 
τηλεοπτικών σταθμών που προαναφέρθηκαν. Δε συντρέχει λόγος τροποποιήσεως των 
ως άνω αποφάσεων του ΕΣΡ και η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  από  26.6.2013  αίτηση  των  εταιρειών  με  την  επωνυμία  α) 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΣ  ΣΗΤΕΙΑ  ΤV  A.E.,  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΣΗΤΕΙΑ ΤV Νομού Λασιθίου και β) 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  CHANNEL  4U  ΚΡΗΤΗΣ  (ΠΡΩΗΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  TV) Νομού 
Ηρακλείου,  για  την  τροποποίηση  των  υπ’  αριθμ.  319/7.7.2009  και  300/22.6.2010 
αποφάσεων αυτού, αντιστοίχως.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Σεπτεμβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 20η  Σεπτεμβρίου 2013. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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