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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  η  Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  
Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  Απών  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  
Ιωάννης Λασκαρίδης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 18.10.2011 
αίτηση θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΚΑΝΑΛΙ 6  ΞΑΝΘΗΣ 
Α.Ε. Νομού Ξάνθης, κατά της 67/18.2.2011 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος  της  Ελλάδας,  κατά  το  οποίον  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  ΚΑΝΑΛΙ  6  ΞΑΝΘΗΣ  Α.Ε. Νομού  Ξάνθης,  και  το  υποβληθέν 
υπόμνημα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄αριθμ. 67/18.2.2011 απόφαση του 
Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής: «Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών των 
εκπροσώπων των κατωτέρω δύο εταιρειών και των υποβληθέντων υπομνημάτων μετά 
των συνημμένων εγγράφων, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η εταιρεία με την επωνυμία 
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ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΚΑΝΑΛΙ 6 ιδρύθηκε με την υπ΄αριθμ. 7887/10.5.1994 
πράξη του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Παναγιώτη Σισαμπέρη με σκοπό 
την ίδρυση και  λειτουργία  τηλεοπτικού  σταθμού.   Πράγματι  η  εταιρεία  έθεσε  σε 
λειτουργία τηλεοπτικό σταθμό στην Ξάνθη με την επωνυμία ΚΑΝΑΛΙ 6.  Μετά την 
έκδοση  της  υπ΄αριθμ.  4775/Ε/3.3.1998  προκηρύξεως  του  Υπουργείου  Τύπου  και 
Μ.Μ.Ε.  για χορήγηση αδειών ιδρύσεως τηλεοπτικών σταθμών για τη γεωγραφική 
περιοχή  του  χάρτη  3  του  παραρτήματος  ΙΙΙ  της  Κοινής  Υπουργικής  Αποφάσεως 
15587/1997,  καταρτίστηκε  σύμβαση  συστάσεως  εταιρείας  με  το  υπ΄αριθμ. 
12898/12.3.1998 συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου Ξάνθης. Η υπό σύσταση 
εταιρεία  είχε  την  επωνυμία  ΚΑΝΑΛΙ  6  ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. με  μετόχους  τον  Παύλο 
Σιδηρόπουλο,  τον  Κωνσταντίνο  Κανάτα,  τον  Αναστάσιο  Κώστογλου  και  τον 
Αναστάσιο  Χατζηιωαννίδη,  μετόχους  και  της  προηγουμένης  εταιρείας.  Η  υπό 
σύσταση  εταιρεία  είχε  συμμετάσχει  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  η  οποία  δεν 
ολοκληρώθηκε, γι΄ αυτό και επακολούθησε ο νόμος 2644/1998.  Κατά το άρθρο 17 
παρ. 1 του εν λόγω νόμου, τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας 
που  λειτουργούν  κατά  την  έναρξη  της  ισχύος  αυτού  και  έχουν  υποβάλλει 
εμπροθέσμως  αίτηση  για  χορήγηση  αδείας  λειτουργίας,  θεωρούνται  ως  νομίμως 
λειτουργούντες.  Η αίτηση για τη χορήγηση αδείας πρέπει να έχει υποβληθεί από την 
ιδιοκτήτρια  του  λειτουργούντος  σταθμού  εταιρεία,  ή  από  εταιρεία  στην  οποία 
συμμετέχει η ιδιοκτήτρια του λειτουργούντος σταθμού εταιρεία ή ένας τουλάχιστον 
μέτοχος ή εταίρος αυτής. Παρότι ως φορέας του τηλεοπτικού σταθμού θεωρείται η 
υπό σύσταση εταιρεία η οποία είχε συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία, αυτή 
ουδέποτε απέκτησε τον τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος εξακολούθησε να λειτουργεί από 
την πρώτη εταιρεία Στον πίνακα των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών 
του  ΕΣΡ είχε  καταχωρηθεί  ως  φορέας  του  τηλεοπτικού  σταθμού η  υπό σύσταση 
δεύτερη εταιρεία αλλά επακολούθησε η από 3.1.2007 αίτηση της πρώτης εταιρείας η 
οποία έγινε δεκτή από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. κατά την συνεδρίαση της 2.7.2007 
και  επακολούθησε  η  καταχώρηση  στον  ως  άνω πίνακα  της  πρώτης  εταιρείας  ως 
ιδιοκτητρίας  του  τηλεοπτικού  σταθμού.  Επακολούθησε  η  από  8.5.2008  αίτηση 
θεραπείας της δεύτερης εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή με την υπ’αριθμ. 430/4.8.2008 
απόφαση του  ΕΣΡ δια  της  οποίας  ανακλήθηκε  η  προηγουμένη  απόφασή  του  και 
καταχωρήθηκε στον ως άνω πίνακα ως φορέας του τηλεοπτικού σταθμού η δεύτερη 
εταιρεία. Κατά της αποφάσεως αυτής η πρώτη εταιρεία άσκησε την υπό κρίση αίτηση 
θεραπείας περί της οποίας πρέπει να εκτεθούν τα ακόλουθα: Η πρώτη εταιρεία κατά 
την χρήση του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού ανέλαβε υποχρεώσεις  και  απέκτησε 
δικαιώματα,  δημιουργηθείσης  εντεύθεν  ιδιορρύθμου καταστάσεως. Δεν αξιώνει  το 
ΕΣΡ την κατά το  άρθρο 3  του Π.Δ./τος  310/1996 υποβολή στοιχείων  κατά μήνα 
Ιανουάριο  εκάστου  έτους,  από  την  πράγματι  μη  χρησιμοποιούσα  τον  τηλεοπτικό 
σταθμό πρώτη εταιρεία και αξιώνει αυτά από την μη χρησιμοποιούσα τον τηλεοπτικό 
σταθμό δεύτερη εταιρεία. Πέραν τούτου με την υπ’ αριθμ. 278/16.6.2009 απόφαση 
του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στη δεύτερη εταιρεία η διοικητική κύρωση του προστίμου 
των  15.000  ευρώ,  λόγω  του  ότι  δεν  υπέβαλλε  στο  ΕΣΡ  εκζητηθείσα  ροή 
προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού τον οποίον δεν χειρίζεται. Επακολούθησε η 
υπ’  αριθμ.  293/23.6.2009  απόφαση  του  ΕΣΡ  με  την  οποία  ανακλήθηκε 
αυτεπαγγέλτως  η  προηγουμένη  απόφασή  του.  Η  ανατροπή  της  υπέρ  της  πρώτης 
εταιρείας παγιωθείσης καταστάσεως αντιτίθεται  στις  αρχές της χρηστής διοίκησης 
και  της  ειδικότερης  έκφανσης  αυτής,  δηλαδή  της  αρχής  της  δικαιολογημένης 
προστασίας του διοικουμένου (βλέπετε εισήγηση με ΑΠ εσωτ. 2554/29.12.2010)». 
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Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά εγκρίθηκε από το ΕΣΡ η διόρθωση του 
πίνακος των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών και της ιστοσελίδας του 
ΕΣΡ δια της καταχωρήσεως της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ως φορέως του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΚΑΝΑΛΙ  6  Νομού  Ξάνθης. Δεν 
προσκομίσθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω 
αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. γενομένων δεκτών πραγματικών περιστατικών. Η υπό κρίση 
αίτηση θεραπείας είναι και ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. Μειοψήφησαν 
εκ των μελών οι Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους 
οποίους η υπό κρίση αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να γίνει δεκτή.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΚΑΝΑΛΙ  6  
ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. Νομού Ξάνθης, κατά της 67/18.2.2011 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  12η Μαρτίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 15η Μαρτίου 2012.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΟΥ
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