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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  17  Δεκεμβρίου  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,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  Απών  το  μέλος  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 3.10.2012 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΙΚΑΡΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΕ,  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο ΚΡΗΤΗ  ΤV Νομού 
Ηρακλείου, κατά της 427/31.7.2012 αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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 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.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΚΡΗΤΗ ΤV Νομού Ηρακλείου, και 
του  υποβληθέντος  υπομνήματος,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ΄  αριθμ. 
427/31.7.2012 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.  έγιναν δεκτά τα εξής:  «Εκ των στοιχείων του 
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φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΙΚΑΡΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΕ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΚΡΗΤΗ  ΤV Νομού  Ηρακλείου,  και  του 
υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο υποψήφιος βουλευτής για 
τις  βουλευτικές  εκλογές  της  6ης Μαΐου 2012,  ενημέρωσε  τον  ως  άνω τηλεοπτικό 
σταθμό, κατά την 2.5.2012, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περί της εν λόγω ιδιότητάς 
του και ζήτησε όπως καλυφθεί η προεκλογική του δραστηριότητα, σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα  διάταξη  του  νόμου.  Ο  τηλεοπτικός  σταθμός  ισχυρίζεται  ότι  δεν 
υπήρχαν χρονικά περιθώρια για την προβολή της προεκλογικής δραστηριότητας του 
εν λόγω υποψηφίου βουλευτή και σε κάθε περίπτωση είχε προβληθεί η προεκλογική 
δραστηριότητα του κόμματος  στο οποίο  ανήκει  ο  υποψήφιος  βουλευτής.  Όμως  η 
προβολή  της  προεκλογικής  δραστηριότητας  του  κόμματος  δεν  αναιρεί  την 
υποχρέωση  του  τηλεοπτικού  σταθμού  προς  προβολή  της  προεκλογικής 
δραστηριότητας  του  υποψηφίου  βουλευτή».  Με  βάση  αυτά  τα  πραγματικά 
περιστατικά επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό,  με την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ, 
η διοικητική κύρωση της συστάσεως. Δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που 
να  αναιρούν  την  αλήθεια  της  δια  της  ως  άνω αποφάσεως  του  Ε.Σ.Ρ.  γενομένων 
δεκτών  πραγματικών  περιστατικών.  Η  υπό  κρίση  αίτηση  θεραπείας  πρέπει  να 
απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΙΚΑΡΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΕ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο ΚΡΗΤΗ  ΤV Νομού  Ηρακλείου,  κατά  της 
427/31.7.2012 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Δεκεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 14η Ιανουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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