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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  7  Ιανουαρίου  2013  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  Αποστολάς,  Σταθάκης  Άρης.  Απών  το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 4.10.2012 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία  ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού RED CHANNEL Νομού 
Δωδεκανήσου, κατά της 370/9.7.2012 κυρωτικής 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 ραδιοτηλεοπτικών 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 και τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΡΟΔΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,  ιδιοκτήτριας  του τηλεοπτικού σταθμού 
RED CHANNEL Νομού Δωδεκανήσου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄ αριθμ. 
370/9.7.2012  απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ.  έγιναν  δεκτά  τα  εξής:  «Εκ  των  στοιχείων  του 
φακέλου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΡΟΔΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθμού  RED CHANNEL Νομού Δωδεκανήσου,  προκύπτει  ότι:  Δια 
των υπ’ αριθμ. 403/22.7.2008, 404/22.7.2008, 554/16.11.2010 αποφάσεων του ΕΣΡ 
έχουν  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  διοικητικές  κυρώσεις  προστίμων  από 
30.000  ευρώ  έκαστης,  τα  οποία  δεν  έχουν  καταβληθεί  από  την  ιδιοκτήτρια  του 
τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία, όπως προκύπτει εκ του με Α.Π. 4053/ΕΣ/11.4.2012 
εγγράφου  της  ΔΟΥ  Ρόδου.  Προκύπτει  εντεύθεν  η  αδυναμία  της  εταιρείας  να 
ανταποκριθεί  στις  οικονομικές  της  υποχρεώσεις,  με  αποτέλεσμα  την  αδυναμία 
επιβιώσεώς της. Όμως πλέον τούτων, ο τηλεοπτικός σταθμός δεν λειτουργεί. Τούτο 
προκύπτει  εκ  του  ότι  έγγραφα  του  ΕΣΡ  αποσταλέντα  δια  τηλεομοιότυπου, 
επεστράφησαν  ως  μη  παραληφθέντα,  όπως  προκύπτει  εκ  της  από  14.5.2012 
επιβεβαιώσεως  και  έγγραφα  αποσταλέντα  ταχυδρομικώς  επεστράφησαν  ως  μη 
παραληφθέντα,  όπως  προκύπτει  εκ  της  από  22.5.2012  βεβαιώσεως  των  ΕΛΤΑ. 
Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  με  την  υπ’  αριθμ.  120/4.3.2008 απόφαση του  ΕΣΡ έχει 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής της 
λειτουργίας του και αυτή η διοικητική κύρωση αντικαταστάθηκε, με την υπ’ αριθμ. 
163/18.3.2008  απόφαση του ΕΣΡ, δια της διοικητικής κυρώσεως της συστάσεως». 
Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό, με 
την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ, η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής της 
λειτουργίας του και η διαγραφή του από τον πίνακα των νομίμως λειτουργούντων 
τηλεοπτικών σταθμών. Δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που αναιρεί 
τα δια της προσβαλλόμενης αποφάσεως γενομένα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Η 
υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  RED CHANNEL Νομού 
Δωδεκανήσου, κατά της 370/9.7.2012 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  7η Ιανουαρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Ιανουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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