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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 17  Μαρτίου και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.   

 
 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 
 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 28.1.2009 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό 
τίτλο WEST CHANNEL Νοµού Κοζάνης κατά της από 8.1.2009 αποφάσεως 
του Ε.Σ.Ρ.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2009. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται 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 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
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Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου των ισχυρισµών των εκπροσώπων της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
WEST CHANNEL Νοµού Κοζάνης και της εταιρείας ΟΡΕΣΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο FLASH TV Νοµού Καστοριάς και των 
υποβληθέντων υποµνηµάτων, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Η πρώτη εταιρεία µε το από 
2.9.2008 έγγραφό της, το οποίο έχει λάβει στο πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ. αρ.πρωτ. 
8876/2.9.2008, ισχυρίστηκε ότι ο τηλεοπτικός σταθµός µε τον διακριτική τίτλο 
FLASH TV Νοµού Καστοριάς εκπέµπει παρανόµως από το δίαυλο 29 µε κέντρο 
εκποµπής τη θέση Μεταξάς Κοζάνης, λόγω του ότι δεν εξέπεµπε από τον εν λόγω 
δίαυλο και θέση κατά το χρόνο αδειοδοτήσεως του έτους 1998 και εντεύθεν δεν 
εµπίπτει στη ρύθµιση του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998.  Η υπόθεση συζητήθηκε 
ενώπιον της Ολοµελείας κατά την 16.12.2008 ενώ κατά την 19.1.2009 η Ολοµέλεια 
αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον 
καταγγελλόµενο τηλεοπτικό σταθµό και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο µε την 
αιτιολογία ότι ο τηλεοπτικός σταθµός «κατά τον κρίσιµο χρόνο του µηνός Μαρτίου 
1998 εξέπεµπε από την ως άνω θέση και από το δίαυλο 29, όπως ανέφερε ο 
τηλεοπτικός σταθµός στην από 15.3.1999 υπεύθυνη δήλωσή του. Εποµένως νοµίµως 
ο τηλεοπτικός σταθµός εκπέµπει κατά το άρθρο 17, παρ. 6 του Ν. 2644/1998 από τον 
ως άνω δίαυλο και θέση και η περί του αντιθέτου καταγγελία του τηλεοπτικού 
σταθµού WEST CHANNEL Νοµού Κοζάνης είναι αβάσιµη».   Η απόφαση αυτή έχει 
καταχωρηθεί στο πρακτικό 1/2009 της Ολοµελείας και κατ΄ αυτής, η πρώτη εταιρεία 
άσκησε την υπό κρίση αίτηση θεραπείας.  Κατά την ως άνω διάταξη του νόµου οι 
τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας που λειτουργούσαν κατά 
την έναρξη ισχύος αυτού και έχουν υποβάλλει εµπροθέσµως αίτηση για χορήγηση 
αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού σύµφωνα µε την διαδικασία των 
υπ΄αριθµ. 4775/1/3.3.1998, 4774/1/3.3.1998, αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και 
Μ.Μ.Ε. θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες.  Η δεύτερη των ως άνω εταιρειών 
είχε συµµετάσχει στην ως άνω διαδικασία αδειοδοτήσεως τηλεοπτικών σταθµού και 
αναµφιβόλως λειτουργούσε τον τηλεοπτικό σταθµό µε το διακριτικό τίτλο FLASH 
TV.  Κατά την από 15.3.1999 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας η 
οποία φέρει την υπογραφή του, καθώς και βεβαίωση της γνησιότητος αυτής από το 
Αστυνοµικό Τµήµα Καστοριάς µε την αυτήν ηµεροµηνία 15.3.1999, ο τηλεοπτικός 
σταθµός εξέπεµπε από την ως άνω συχνότητα και θέση.  Αληθής υπολαµβανοµένη η 
εν λόγω δήλωση, υφίστανται οι δύο νόµιµες προϋποθέσεις προς εκποµπή του 
τηλεοπτικού σταθµού από τον προαναφερθέντα δίαυλο και την αντίστοιχη θέση.  Η 
καταγγέλλουσα εταιρεία αµφισβητεί την αλήθεια του προαναφερθέντος τµήµατος της 
εν λόγω δηλώσεως επικαλουµένη, εκτός άλλων, ποινικές αποφάσεις. Συνήθως η 
Ολοµέλεια, µη έχουσα ασφαλή στοιχεία περί του διαύλου και της θέσεως εκποµπής 
των τηλεοπτικών σταθµών κατά τον ως άνω κρίσιµο χρόνο, δίδει πίστη στις περί 
τούτων δηλώσεις των εκπροσώπων των τηλεοπτικών σταθµών.  Είναι βέβαιον ότι 
υπάρχει αντιπαράθεση των δύο εταιρειών για τη νόµιµη ή µη νόµιµη εκποµπή του 
καταγγελλοµένου τηλεοπτικού σταθµού από τον προαναφερθέντα δίαυλο και την 
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αντίστοιχη θέση.  Με την υπ΄αριθµ.  6885/2001 απόφαση  του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Κοζάνης κηρύχθηκε ένοχος ο εκπρόσωπος του επίµαχου 
τηλεοπτικού σταθµού για παράνοµη εγκατάσταση κεραίας και εκποµπής από αυτήν 
του τηλεοπτικού της σταθµού κατά το έτος 1997 και εξ αυτής προκύπτει βεβαιότης 
ότι ο τηλεοπτικός σταθµός εξέπεµπε από την προαναφερθείσα συχνότητα και θέση.  
Επακολούθησε όµως η υπ΄αριθµ. 58/2003 απόφαση του Τριµελούς 
Πληµµελειοδικείου Κοζάνης µε την οποία ο εκπρόσωπος της εταιρείας κηρύχθηκε 
ένοχος για παράνοµη εκποµπή του σταθµού άνευ νοµίµου αδείας καθώς και για 
παράνοµη εκποµπή από την ως άνω συχνότητα και θέση ενώ µε την υπ΄αριθµ. 
306/2005 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας έγινε δεκτή η 
έφεση των κατηγορουµένων κατά της δεύτερης αποφάσεως και κηρύχθηκαν αθώοι 
του εγκλήµατος για το οποίον είχαν καταδικαστεί.  Εποµένως αποµένει το κύρος 
µόνον της πρώτης αποφάσεως του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης.  Από 
όλα τα υποβληθέντα στοιχεία η Ολοµέλεια κατέληξε στη κρίση ότι ο 
καταγγελλόµενος τηλεοπτικός σταθµός εξέπεµπε από τη προαναφερθείσα συχνότητα 
και θέση σε χαµηλή ένταση και δηµιουργήθηκε αντιπαράθεση όταν αύξησε την 
έντασή του µε αποτέλεσµα τη προσβολή συµφερόντων της πρώτης εταιρείας.  Η υπό 
κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.  Μειοψήφησε το µέλος 
Κωνσταντίνος Αποστολάς κατά τον οποίο, ενόψει του ότι ο καταγγελλόµενος 
τηλεοπτικός σταθµός δεν εξέπεµπε από εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν νόµιµα, η 
υπό κρίσιν αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να γίνει δεκτή. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο WEST CHANNEL 
Νοµού Κοζάνης κατά της από 8.1.2009 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ.  
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17η  Μαρτίου 2009. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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