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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

Αρ. Πρωτ. 1070/28.2.2018    
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

77//22001188  

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 20.2.2018 και 

ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε 

από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και 

τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειος Καραποστόλης, Νικόλαος Κιάος και 

Γεώργιος Σαρειδάκης, Απόντα τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, 

και Γεώργιο Πλειό. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος 

του ΕΣΡ. 

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3582/1-9-2016 αίτησή της η λειτουργούσα τον τηλεοπτικό 

σταθμό «ΑΡΤ» εταιρία με την επωνυμία «CITY NEWS ΑΕ» ζήτησε «την μετάπτωση 

του τηλεοπτικού σταθμού ΑΡΤ σε καθεστώς σταθμού περιφερειακής εμβέλειας 

σύμφωνα με το προϊσχύσαν καθεστώς της με αριθμ. 19230/Ε/10-9-1993 κοινής 

υπουργικής απόφασης». Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 

326/6.9.2016 και ορίσθηκε εισηγητής ο ειδικός επιστήμων-νομικός Γεώργιος 

Αναγνωσταράς, ο οποίος υπέβαλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 860/ΕΣ/30-11-2016 εισηγητικό 

του σημείωμα.   

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης,  την ίδια ως άνω ημερομηνία, για 

λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν οι 

Κωνσταντίνος Σκανδαλάκης (τεχνικός διευθυντής) και ο Γεώργιος Γεραπετρίτης, 

δικηγόρος Αθηνών. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι της εγκαλουμένης 

απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και 

ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό 

πρωτοκόλλου 907/20.2.2018 υπόμνημα. Στη συνέχεια η Ολομέλεια: 
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ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

Ι. Νομικό Μέρος / Υπαγωγή 

 

Με την υπό στοιχεία 19230/Ε/1993  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 713/10-9-

1993) «χορηγήθηκε» στην αιτούσα εταιρία «άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 

τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας στην περιοχή της Αττικής». Στην συνέχεια:  

1) Επί αιτήσεως της ίδιας εταιρίας εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 241/2013 απόφαση της 

Ολομέλειας του ΕΣΡ, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής: «Δέχεται 

την…αίτηση… Εγκρίνει τη μετάδοση του αναλογικού προγράμματος από το κέντρο 

εκπομπής Χορτιάτη νομού Θεσσαλονίκης με ψηφιακή τεχνολογία», 2) Η Ολομέλεια 

του ΕΣΡ κατά την συνεδρίαση αυτής της 2-6-2014 διέλαβε στο συνταχθέν πρακτικό 

(και) τα ακόλουθα: «Ο Πρόεδρος εισήγαγε το …. Έγγραφο της ΕΕΤΤ, με το οποίο 

αιτείται όπως διασαφηνισθεί εάν ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΡΤ είναι εθνική ή 

περιφερειακής εμβέλειας. Η Ολομέλεια με την 241/2013 απόφασή της, έχει 

αποφανθεί σαφώς ότι ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός είναι εθνικής εμβέλειας. 

Κατόπιν τούτου, η Ολομέλεια αποφασίζει να καταχωρηθεί ο τηλεοπτικός σταθμός 

στον πίνακα των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας…», 3)  Την ίδια μέρα, με 

βάση το  πρακτικό ….της Ολομέλειας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση του 

Προέδρου του ΕΣΡ, η οποία έχει ως εξής: «Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ. 4/2014 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προς τον σκοπό 

όπως ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΑΡΤ (πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ) 

Νομού Αττικής καταχωρηθεί στον πίνακα των σταθμών νομίμως λειτουργούντων 

εθνικής εμβέλειας και διαγραφεί εκ του πίνακος των… περιφερειακής εμβέλειας», 4) 

Με την 429/2013 απόφαση της Ολομελείας του ΕΣΡ απορρίφθηκε αίτηση της 

Ενώσεως Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας «περί ανακλήσεως 

της υπ’ αριθμ. 241/20-5-2013 αποφάσεως του ΕΣΡ», 5) Κατά της υπ’ αριθμ. 6/2014 

αποφασης του Προέδρου του ΕΣΡ ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είναι εισέτι εκκρεμής.   

 

 Υπό τα εκτεθέντα: α) Η κρινόμενη αίτηση με την οποία ζητείται, όπως 

προαναφέρθηκε, «η μετάπτωση» του σταθμού σε «καθεστώς περιφερειακής 

εμβέλειας» είναι νομικώς αβάσιμη, αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν 
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προβλέπεται, ούτε από γενικότερη νομική αρχή συνάγεται δικαίωμα εθελούσιας 

μετάπτωσης τηλεοπτικού σταθμού σε κατηγορία διαφορετική από εκείνη για την 

οποία ισχύει η νόμιμη λειτουργία του (βλ. όμοια κρίση στο ως άνω εισηγητικό 

σημείωμα),  β)  Η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. 241/2013 απόφαση της Ολομέλειας 

είναι μερικώς εσφαλμένη, διότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα εκπομπής ενός 

τηλεοπτικού σταθμού σε δύο διαφορετικές περιφέρειες. Κατά συνεκδοχή είναι 

αντιστοίχως εσφαλμένη νομικώς η διαλαμβανόμενη στο από 2-6-2014 πρακτικό της 

Ολομέλειας ερμηνεία της αποφάσεως, καθώς και η εκδοθείσα βάσει αυτής υπ’ αριθμ. 

6/2014 απόφαση του Προέδρου. 

 

 Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί –αυτεπαγγέλτως– η υπ’ αριθμ. 

241/2013 απόφαση και να ορισθεί ότι ως άνω τηλεοπτικός σταθμός δικαιούται να 

εκπέμπει μόνο στην περιφέρεια της Αττικής.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

 

Απορρίπτει την αίτηση. 

 

Τροποποιεί – αυτεπαγγέλτως – την υπ’ αριθμ. 241/2013 απόφαση της Ολομέλειας και 

ορίζει ότι η εταιρία με την επωνυμία «CITY NEWS ΑΕ» δικαιούται να εκπέμπει 

τηλεοπτικό πρόγραμμα δια του σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΑΡΤ μόνο στην 

περιφέρεια Αττικής. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Φεβρουαρίου 2018. Δημοσιεύτηκε κατά την 28η 

Φεβρουαρίου 2018. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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