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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 11 Ιουνίου 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,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης. 

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 12.4.2011 
αίτηση της εταιρείας  με  την επωνυμία  ΕΡΤ Α.Ε.,  για την ανάκληση της 
423/21.9.2010 αποφάσεως αυτού, δια της οποίας εγκρίθηκε η μετάδοση με 
ψηφιακό τρόπο του αναλογικού προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού με 
το διακριτικό τίτλο ΚΑΝΑΛΙ 10 (νυν SUNNY CHANNEL) Νομού Αττικής, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
JERONIMO GROOVY Α.Ε. από τον δίαυλο 22. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 29η Μαΐου 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 ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
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ΚΑΝΑΛΙ 10 (νυν SUNNY CHANNEL) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  JERONIMO GROOVY Α.Ε. και 
των  υποβληθέντων  υπομνημάτων,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ΄  αριθμ. 
423/21.9.2010  απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ.  εγκρίθηκε  η  μετάδοση  του  αναλογικού 
προγράμματος του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού με ψηφιακό τρόπο από τον διαύλο 
22  με  θέση  εκπομπής  την  Αίγινα.  Όμως  όπως  προκύπτει  από  την  Κ.Υ.Α. 
21161/12.8.2008  οι  εν  λόγω  δίαυλοι  προορίζονται  για  την  χρήση  τους  από  την 
κρατική τηλεόραση. Εν όψει τούτου ενδείκνυται όπως γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση 
ανακλήσεως της ως άνω αποφάσεως του ΕΣΡ και αντικατασταθεί ο δίαυλος 22 δια 
του διαύλου 63 με θέση εκπομπής την Αίγινα. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης 
Λασκαρίδης και εκ των μελών ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους η εκπομπή 
του αναλογικού προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού με ψηφιακή τεχνολογία θα 
πρέπει να γίνεται από τον δίαυλο 54.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται την από 12.4.2011 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία  ΕΡΤ Α.Ε.,  
προς ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 423/21.9.2010 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

2. Διορθώνει το διατακτικό της υπ΄ αριθμ. 423/21.9.2010 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 
αντικαθισταμένου των εις αυτή δίαυλου 22 δια του δίαυλου 63.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Ιουνίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 29η Ιουνίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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