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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2002 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του τηλεοπτικού 
σταθµού NEW ΤΕMPO - ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε, ενδεχοµένη 
παραβίαση των όρων της αδείας λειτουργίας αυτού. 
 
1.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει.  
 
2.  Το άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. α, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ χορηγεί, 
ανανεώνει και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στους 
νόµους 2328/95 και 2644/98 ( άρθρα 1 έως 12) ενώ εξάλλου επιβάλλει τις διοικητικές 
κυρώσεις και µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 του Ν. 2328/95, όπως 
ισχύει.   
 
3.  Το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 2328/95, κατά το οποίον η άδεια του τηλεοπτικού 
σταθµού ανακαλείται µε  απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ µετά από 
σύµφωνη γνώµη του ΕΣΡ και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφεροµένων, εφόσον 
διαπιστώνεται ότι: α. Έπαυσαν να συντρέχουν οι θετικές ή συντρέχουν πλέον οι 
αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα  1 και 2 του νόµου αυτού για 
τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού. β. 
Εµφανίζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την 
παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, για την χορήγηση ή την ανανέωση της 
άδειας, ιδίως δε, όταν τα στοιχεία αυτά καθίστανται εκ του νόµου και πρόσθετοι όροι 
της άδειας. Στην περίπτωση αυτή µπορεί πριν την ανάκληση της άδειας να ταχθεί 
προθεσµία έως δύο µηνών για τη συµµόρφωση των υπόχρεων. ΄Αν η προθεσµία αυτή 
παρέλθει άπρακτη η άδεια ανακαλείται. 
 
4.  Το άρθρο 1 παραγρ. 18 του ν. 2328/95, κατά το οποίον οι προϋποθέσεις και οι 
περιορισµοί των άρθρων 1 και 2 του νόµου αυτού, πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το 
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ΕΣΡ και ο Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ µπορεί να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδροµή 
τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας, µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις…… άρνηση 
παροχής των στοιχείων αυτών ή καθυστέρησή τους πέραν των 15 ηµερών από την 
περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης, συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του 
σταθµού. 
 
5.  Το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον από την έναρξη ισχύος του 
άρθρου 4 του παρόντος νόµου οι διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας µε τις οποίες παρέχεται για τα θέµατα που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
ίδιου άρθρου, αρµοδιότητα έκδοσης εκτελεστών ατοµικών διοικητικών πράξεων σε 
άλλα διοικητικά όργανα, καταργούνται ως προς την άσκηση της δραστηριότητας 
αυτής.  
 
Αιτιολογικό 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του Συµβουλίου 
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού NEW TEMPO και της 
εκπροσώπου των εργαζοµένων σε αυτόν προέκυψαν τα ακόλουθα. Στην εταιρία µε 
την επωνυµία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο 
«NEW TEMPO», χορηγήθηκε από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ η υπ’ αριθ. 
19206/Ε/9.9.1993 άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθµού. ΄Όµως καθυστερείται η καταβολή οφειλοµένων στο προσωπικό αυτού 
αποδοχών, µε αποτέλεσµα την επίσχεση της εργασίας και την κατάληψη των 
εγκαταστάσεων του σταθµού. Επακολούθησε η εκποµπή του σταθµού από άλλη 
πρόχειρη εγκατάσταση άνευ συγκροτηµένου προγράµµατος. Ενδείκνυται όπως γίνει 
δεκτό το αίτηµα της εκπροσώπου των εργαζοµένων και ταχθεί στο σταθµό προθεσµία 
ενός µηνός για την συµµόρφωσή του προς τις εκ της αδείας λειτουργίας υποχρεώσεις 
του. 

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
Τάσσει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό  NEW ΤΕMPO - ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε  προθεσµία ενός (1) µηνός για τη συµµόρφωσή του προς 
τους όρους αδείας λειτουργίας αυτού. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 18η Σεπτεµβρίου 2002. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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