ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 276/16.6.2009

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 Ιουνίου 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
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπ΄ αριθ. πρωτ.
15344/22.11.2005 αίτηση της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο
FOCUS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νοµού Φλώρινας, για τη χορήγηση αδείας προς
παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 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 και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του Κράτους
λαµβάνει και τη µορφή του καθεστώτος της προηγουµένης αδείας.
ΙΙ. Το άρθρο 6 του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον, για τη χορήγηση αδείας προς
παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου, οι
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ.
ΙΙΙ. Το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον από της ενάρξεως της
ισχύος αυτού, η ως άνω αρµοδιότητα του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ περιήλθε στο
ΕΣΡ.
IV. Το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 3166/2003, κατά το οποίον για τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης, ο οποίος µεταδίδει το
πρόγραµµά του απευθείας προς το κοινό µέσω δορυφόρου, εφαρµόζονται αναλόγως
οι προαναφερθείσες υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ ∆ιατάξεις του Νόµου.
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V. Την υπ’ αριθ. 7/20.4.2004 Οδηγία του ΕΣΡ.
Β. Αιτιολογικό
Η εταιρεία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο FOCUS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νοµού
Φλώρινας συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία του 2003 για χορήγηση άδειας
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας µε έδρα τη Φλώρινα.
Λόγω της µη ολοκληρώσεως της διαδικασίας αδειοδότησης, το Νοέµβριο του 2005
και σε επιβεβαίωση του πραγµατικού ενδιαφέροντός της για ενασχόλησή της µε την
τηλεόραση, η αιτούσα εταιρεία κατέθεσε την εξεταζοµένη αίτηση για χορήγηση
άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου.
Σύµφωνα µε τη µελέτη βιωσιµότητας που υποβλήθηκε το 2009, το περιεχόµενο του
προγράµµατος εστιάζεται στην «προβολή εκποµπών – ντοκιµαντέρ που προβάλλουν
τον τουρισµό, τον πολιτισµό και την ευαισθησία στο περιβάλλον». Πρόκειται
δηλαδή για µη ενηµερωτικό σταθµό µε ειδικότερο θεµατικό αντικείµενο τον
τουρισµό, τον πολιτισµό και το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 5
παρ. 5 εδ. β΄ Ν. 3592/2007. Υφίστανται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις προς
µετάδοση του προγράµµατος του ως άνω τηλεοπτικού σταθµού µέσω δορυφόρου. Η
υπό κρίσιν αίτηση είναι ουσία βάσιµη και πρέπει να γίνει δεκτή.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Χορηγεί στην εταιρεία
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο FOCUS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Νοµού Φλώρινας, άδεια προς παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών ελεύθερης λήψης
µέσω δορυφόρου.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 16η Ιουνίου 2009.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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