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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 21η Αυγούστου 2002 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Γιάννης 
Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, Ροδόλφος 
Μορώνης.  Απούσα η κ. Εύη ∆εµίρη. 

 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την έγκριση συµβάσεως 
οπτικοακουστικού προγράµµατος µεταξύ της εταιρίας MULTICHOICE HELLAS – 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Α.Ε.Ε. και της εταιρίας µε την επωνυµία MGM FILMS (CYPRUS) LIMITED. 

 
2.   Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας κατά το οποίο η  

ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. 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 του Ν. 2644/1998 κατά το οποίον οι συµβάσεις που 

συνάπτει η κάτοχος άδειας µε τους διαχειριστές προγράµµατος είναι άκυρες αν δεν 
έχουν προηγουµένως εγκριθεί. 

 
ΙΙΙ. Το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 κατά το οποίον οι ραδιοφωνικού 

σταθµοί που λειτουργούσαν την 1η Νοεµβρίου 1999 θεωρούνται ως νοµίµως 
λειτουργούντες. 

 
ΙV. Το άρθρο 4 παρ 1 στοιχ. β, στ  του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ. 

χορηγεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις. 
 
 
Αποδεικτικά στοιχεία 
 

Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την από 
23.7.2002 αίτηση  της εταιρίας µε την επωνυµία «MULTICHOICE HELLAS – 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Α.Ε.Ε.» διώκεται η έγκριση της συµβάσεως προµηθείας οπτικοακουστικού 
περιεχοµένου της κατόχου άδειας παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών εκποµπών της αιτούσης εταιρείας µετά της εταιρίας  MGM FILMS 
(CYPRUS) LIMITED, διαχειρίστριας τηλεοπτικών προγραµµάτων. Η  αιτούσα 

 1



εταιρεία έχει συνάψει µε την ως άνω διαχειρίστρια τηλεοπτικών προγραµµάτων 
εταιρεία την από 4.7.2002 σύµβαση προµηθείας προγραµµάτων οπτικοακουστικών 
περιεχοµένων. Η σύµβαση αυτή έχει αντικείµενο την αναµετάδοση του τηλεοπτικού 
προγράµµατος MGM MOVIC CHANNEL, το οποίο αποτελείται από ταινίες µεγάλου 
µήκους αµερικανικού κινηµατογράφου. Στην εν λόγω σύµβαση, η οποία 
προσκοµίστηκε, περιλαµβάνονται τα υπό του άρθρου 4 παρ.2 του Ν 2644/1998 
αξιούµενα στοιχεία. Εντεύθεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις προς έγκρισιν της 
συµβάσεως.  
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
∆έχεται την υπό κρίση αίτηση και εγκρίνει την εις το σκεπτικό αναφεροµένη 
σύµβαση. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 21η Αυγούστου 2002. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
 

 2


