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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009 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.   

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπ΄ αριθ. πρωτ. 
8658/14.8.2008 αίτηση της εταιρείας ON TELECOM, εταιρείας που παρέχει 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες µέσω ευρυζωνικών δικτύων και η οποία ενεργεί 
εν προκειµένω για λογαριασµό της εταιρείας  BABY NETWORK  LIMITED 
για τη χορήγηση εγκρίσεως περιεχοµένου προγράµµατος του τηλεοπτικού 
σταθµού BABY TV. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 4η  Νοεµβρίου 2008. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά την 
ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων. 
   
ΙΙΙ. Το άρθρο 15 παρ. 5 Ν. 3592/2007, κατά το οποίο η παροχή ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών, µέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται 
συχνότητα, λαµβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχοµένου µετά από έγκριση 
περιεχοµένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν µεταδίδεται αδειοδοτηµένο από το Ε.Σ.Ρ. 
πρόγραµµα.  
 
IV. Το άρθρο 15 παρ. 7 εδ. δ΄ Ν. 3592/2007, κατά το οποίο για την έγκριση του 
Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφεροµένου, η αναλυτική παρουσίαση 
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του προγράµµατός του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείµενης 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της 
εθνικής ή της κοινοτικής έννοµης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου. 
 
V. Το άρθρο 15 παρ. 12 Ν. 3592/2007, κατά το οποίο για τη µετάδοση από τους 
παρόχους δικτύων ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος, είναι υποχρεωτική η 
προηγούµενη υποβολή στο Ε.Σ.Ρ. αντιγράφου της σύµβασης που έχουν συνάψει µε 
επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έγκριση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 
προγράµµατος. 
 

 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας ON 
TELECOM και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα:  Η 
αιτούσα εταιρεία κατέθεσε την υπό κρίσιν αίτηση  για την έγκριση του περιεχοµένου 
προγράµµατος του τηλεοπτικού σταθµού BABY TV, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας έως 3 ετών.  ΄Όµως όπως προκύπτει εκ της Α.Π. 1060/ΕΣ/9.10.2008 
εισηγήσεως του νοµικού Αλεξάνδρου Οικονόµου, το υποβληθέν πρόγραµµα δεν 
πρέπει να παρακολουθείται από παιδιά κάτω των 2 ετών και δεν πρέπει να 
παρακολουθείται επί πολύ χρόνο από παιδιά άνω των 2 και έως 3 ετών.   Προς 
αποφυγήν της δυνατότητος προκλήσεως βλάβης στα παιδιά των εν λόγω ηλικιών θα 
πρέπει να προστεθεί στο υπό έγκριση πρόγραµµα ένδειξη προς τους γονείς να µην 
εκθέτουν τα παιδιά τους κάτω των 2 ετών και να µην εκθέτουν επί πολύ χρόνο τα 
παιδιά τους άνω των 2 και έως 3 ετών.  Ενόψει τούτων, δεν είναι δυνατή η έγκριση 
του υποβληθέντος προγράµµατος ως έχει και η υπό κρίσιν αίτηση πρέπει να 
απορριφθεί.   

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 

Απορρίπτει την από 8658/14.8.2008 αίτηση της εταιρείας ON TELECOM, εταιρείας 
που παρέχει ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες µέσω ευρυζωνικών δικτύων και η οποία 
ενεργεί εν προκειµένω για λογαριασµό της εταιρείας  BABY NETWORK  LIMITED 
για τη χορήγηση εγκρίσεως περιεχοµένου προγράµµατος του τηλεοπτικού σταθµού 
BABY TV. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η  Φεβρουαρίου 2009. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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