∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επί της από 27.5.2013 ανακοινώσεως της Ενώσεως Ιδιωτικών Τηλεοπτικών
Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας εκτίθενται τα εξής:
Ως προς τη µη έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών:
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, µε βάση τις διατάξεις του
Ν.2328/1995, εξέδωσε τις από 30.9.2003, 17.10.2003 και 18.11.2003 προκηρύξεις
προς έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών εθνικής, περιφερειακής και
τοπικής εµβέλειας. Οι εν λόγω προκηρύξεις ακυρώθηκαν µε τις υπ’ αριθµ.2508/2005,
2502/2005 και 2504/2005 αποφάσεις του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της
Επικρατείας µε αποτέλεσµα τη µαταίωση της διαδικασίας αδειοδοτήσεως των
τηλεοπτικών σταθµων. Ενόψει του ότι, κατά τα εις τις αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας εκτειθέµενα, οι προκηρύξεις ακυρώθηκαν, λόγω εσφαλµένης εφαρµογής
ασαφών διατάξεων του ως άνω νόµου, δεν ήταν δυνατή η προ της τροποποιήσεως
αυτού έκδοση νέων προκηρύξεων. Επακολούθησε η, διά του Ν.3592/2007, µεταβολή
των όρων εκδόσεως των ως άνω αδειών αλλά προϋπόθεση της εκδόσεως από το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης των αναγκαίων προκηρύξεων είναι η έκδοση,
των από το άρθρο 13 παρ. 5, 13 και 15 αυτού του νόµου, προβλεποµένων
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες δεν εκδόθηκαν. Εκ
τούτου, ήταν αδύνατη η έκδοση αδειών λειτουργίας των ως άνω τηλεοπτικών
σταθµών.
Όσον αφορά την υπ’ αριθµ.241/20.5.2013 απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης:
Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΑΣΤΥ, ήδη ΑΡΤ,
λειτουργεί δυνάµει της υπ’ αριθµ.19230/Ε/10.9.1993 αδείας του Υπουργού
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Μεταφορών Επικοινωνιών και είναι τοπικής εµβέλειας
Νοµού Αττικής. Είχε διαπιστωθεί ότι, ο εν λόγω σταθµός εξέπεµπε παρανόµως εκτός
του Νοµού Αττικής

και το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διά των υπ’

αριθµ.23/25.1.2005, 220/13.6.2005, 276/12.7.2005, 91/21.2.2006, 4/8.1.2009 και
132/24.3.2009 αποφάσεών του, επέβαλε διάφορες διοικητικές κυρώσεις για την

παράνοµη εκποµπή εκτός του Νοµού Αττικής. Η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού
σταθµού εταιρία υπέβαλε στο Συµβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά
της υπ’ αριθµ.91/21.2.2006 αποφάσεως του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,
το οποίο ανέµενε την υπό του Συµβουλίου της Επικρατείας επίλυση του ζητήµατος
εάν ο τηλεοπτικός σταθµός µπορεί να εκπέµπει εκτός του Νοµού Αττικής, όπως
ισχυριζόταν η ως άνω εταιρία. Το Συµβούλιο της Επικρατείας, διά της υπ’
αριθµ.2448/2012 αποφάσεώς του, δεν έκρινε περί του ως άνω ζητήµατος και
περιορίστηκε να ακυρώσει την απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
µε την αιτιολογία ότι, από της ενάρξεως ισχύος του Ν.3431/2006, αρµόδιο προς
επιβολή κυρώσεων επί παρανόµων εκποµπών εκτός της νοµίµου περιοχής είναι η
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης δεν είχε πλέον αρµοδιότητα προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων
για τις εκτός του Νοµού Αττικής εκποµπές του τηλεοπτικού σταθµού. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι, ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθµός ανήκε στο πολιτικό κόµµα µε το
διακριτικό τίτλο ΛΑΟΣ και κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 19 του Ν.3592/2007
ήταν κοµµατικός έως των βουλευτικών εκλογών της 6.5.2012, από των οποίων το εν
λόγω κόµµα έπαψε να εκπροσωπείται στη Βουλή των Ελλήνων και ο τηλεοπτικός
σταθµός του έπαψε να έχει την από την εν λόγω διάταξη του νόµου προστασία.
Εποµένως το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης άσκησε πλήρως τα καθήκοντά
του.
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