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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2003 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 
 Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή του συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από 10.12.2002 αίτηση της εταιρίας  INTERACTIVE 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E. περί ανακλήσεως της 87/2002 κυρωτικής αποφάσεως. 
 
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 
 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2, του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και 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 21, παρ. 1, του Ν. 2690/1999, κατά το οποίον αρµόδιο για την ανάκληση 
ατοµικής διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε 

 
 
Αιτιολογικό 

 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου 
ισχυρισµών των εκπροσώπων της κατωτέρω εταιρίας και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος µετά των συνηµµένων εγγράφων, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄ 
αριθµ. 87/2002 απόφαση του Συµβουλίου τούτου έγιναν δεκτά τα εξής πραγµατικά 
περιστατικά: «Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του Συµβουλίου 
εξηγήσεων των εκπροσώπων της κατωτέρω εταιρίας, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με 
την υπ’ αριθµ. 6198/E/515/1/17.3.2000 απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. 
χορηγήθηκε στην εταιρεία INTERACTIVE ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E. άδεια 
παροχής  συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω 
δορυφόρου και µε ψηφιακή µέθοδο επεξεργασίας. Κατά το άρθρο 3, παρ. 1, της από 
18.9.2000 συµβάσεως της εταιρίας µετά του Ελληνικού ∆ηµοσίου η αδειούχος 
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εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση όπως εντός έτους από της υπογραφής της 
συµβάσεως παρέχει στο κοινό το σύνολο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
υπηρεσιών που προβλέπονται στην προαναφερθείσα άδεια ήτοι 192 ωρών 
ραδιοφωνικού και 234 ωρών τηλεοπτικού προγράµµατος ηµερησίως. Εξάλλου, κατά 
το άρθρο 16, παρ. 1, της αυτής συµβάσεως, η παραβίαση εκ µέρους της 
παραχωρησιούχου εταιρίας ή των χρησιµοποιουµένων από αυτήν διαχειριστών 
προγράµµατος, των υποχρεώσεων που προβλέπονται στους όρους της συµβάσεως 
επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12, του 
Ν.2644/1998. Η εταιρία αθέτησε την ως άνω συµβατική υποχρέωσή της και µέχρι 
σήµερον δηλονότι επί διετία και πλέον από της συµβάσεως δεν παρέχει στο κοινό τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύµβαση. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας ζήτησε την 
παροχή προθεσµίας ενός έτους προς δηµιουργία των προϋποθέσεων παροχής των ως 
άνω υπηρεσιών πλην όµως δεν προσήγαγε κανένα αποδεικτικό στοιχείο αποδεικτικό 
της τοιαύτης προθέσεως και δυνατότητος. Συντρέχει νόµιµος περίπτωσις προς 
ανάκληση της προαναφερθείσης αδείας.» Ενόψει αυτών των παραδοχών µε την 
προαναφερθείσα απόφαση ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρίας και ήδη 
αυτή δια της υπό κρίση αιτήσεως αιτείται την ανάκληση της αποφάσεως 
ισχυριζοµένη ότι η απόφαση αυτή α) έχει εκδοθεί άνευ προηγουµένης ακροάσεως του 
εκπροσώπου της εταιρίας, β) είναι αποτέλεσµα πλάνης περί τα πράγµατα, γ) είναι 
επαχθής. Περί τούτων πρέπει να εκτεθούν τα εξής:  
α) Εκ της ως άνω αποφάσεως αλλά και εκ της οµολογίας του εκπροσώπου της 
εταιρίας ενώπιον του Συµβουλίου τούτου κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως 
αποδεικνύεται τρανώς ότι η εταιρία είχε κληθεί προς παροχή εξηγήσεων και ο 
εκπρόσωπός της, εµφανισθείς ενώπιον του Συµβουλίου τούτου κατά την 11.12.2002, 
ζήτησε όπως παρασχεθεί προθεσµία ενός έτους προς έναρξη της λειτουργίας της 
εταιρίας. Εποµένως ο περί του αντιθέτου ισχυρισµός της εταιρίας είναι αβάσιµος. 
β) Το Συµβούλιο τούτο δια της προαναφερθείσης αποφάσεώς του δέχθηκε ότι η 
εταιρία είχεν υποχρέωση εκ της από 18.9.2000 συµβάσεώς της µετά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου να παράσχει εντός έτους δηλαδή έως της 18.9.2002 το σύνολο των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύµβαση και ότι η εταιρία έως τις 12.11.002 δεν 
είχε αρχίσει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η αλήθεια των εν λόγω γενοµένων 
δεκτών πραγµατικών περιστατικών είναι αναµφισβήτητη και οµολογείται από την 
εταιρία η οποία δια του κατατεθέντος υποµνήµατος ισχυρίζεται αφενός ότι η 
υπερηµερία της οφείλεται στην κατά την 17.11.2000 χορήγηση αδείας παροχής 
συνδροµητικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου και στην εταιρία ALPHA DIGITAL και 
αφετέρου παρέσχε εντός της προαναφερθείσης συµβατικής προθεσµίας τις 
οφειλόµενες υπηρεσίες σε συνεργασία µε την εταιρία ALPHA DIGITAL. ΄Όµως η 
συµβατική υποχρέωση της αιτούσης εταιρίας δεν τελούσε υπό την προϋπόθεση της 
µη χορηγήσεως οµοίας αδείας σε άλλη εταιρία. Εξάλλου η από τη σύµβαση 
υποχρέωση της αιτούσης εταιρίας συνίσταται στην υπ’ αυτής και όχι δια συνεργασίας 
και επ’ ονόµατι άλλης εταιρίας παροχή των οφειλοµένων υπηρεσιών. Ανεξαρτήτως 
τούτων ουδέν στοιχείον υφίσταται περί παροχής υπό της αιτούσης εταιρίας των 
οφειλοµένων υπηρεσιών σε συνεργασία µε την εταιρία ALPHA DIGITAL. 
γ) Η άδεια λειτουργίας της εταιρίας ALPHA DIGITAL ανακλήθηκε µε την απόφαση 
81/22.10.2002 του Συµβουλίου τούτου και έκτοτε δεν υπήρχε η εκ της λειτουργίας 
αυτής της εταιρίας δυσµενής συγκυρία προς παροχήν υπό της αιτούσης εταιρίας των 
από τη σύµβαση προβλεποµένων υπηρεσιών. Εάν η αιτούσα εταιρία είχε τη 
δυνατότητα παροχής των οφειλοµένων υπηρεσιών ή παρείχεν αυτές τις υπηρεσίες 
µέσω της εταιρίας ALPHA DIGITAL, θα εξακολουθούσε την παροχή αυτών και µετά 
την διακοπή της λειτουργίας της εταιρίας ALPHA DIGITAL έως της 17.11.2002 
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οπότε ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της αιτούσης εταιρίας. Ουδέν στοιχείον 
υφίσταται περί της δυνατότητος της αιτούσης εταιρίας προς εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεών της και η ανάκληση λειτουργίας της αδείας αυτής ήταν 
επιβεβληµένη. Κάθε άλλη ηπιοτέρα κύρωση θα ήταν ατελέσφορη και εντεύθεν 
άσκοπη. Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιµη και ενδείκνυται η απόρριψη αυτής. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση της εταιρίας INTERACTIVE 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E. για ανάκληση της υπ΄ αριθµ. 87/2002 αποφάσεως. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 14η Ιανουαρίου 2003. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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