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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η 388/3.10.2011
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,
στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης,
η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
Α. Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ.
7224/ΕΣ/15.9.2011 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία: «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για την τροποποίηση της υπ’ αρ.
506/28.9.2010 απόφασης ΕΣΡ ως προς το στοιχείο 2 αυτής που αφορά στην
ονομασία του δορυφόρου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση των
παρεχομένων συνδρομητικών υπηρεσιών.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2011.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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. Toυ άρθρου 4 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το ΕΣΡ χορηγεί,
ανανεώνει και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται
στους νόμους 2328/1995 και 2644/1998. Λαμβανομένης υπόψη και της ανωτέρω
μνημονευθείσης συνταγματικής διατάξεως, δεν συγχωρείται εξαίρεση από την
αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ και για το λόγο αυτό δε μπορεί να
εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 περ. β’ Ν. 2863/2000, κατά το οποίο
διατηρείται σε ισχύ η δυνατότητα του Υπουργού του ασκούντος τα καθήκοντα
του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ να χορηγεί την άδεια και χωρίς τη γνώμη του
ΕΣΡ (άρθρο 6 παρ. 2 εδάφ. γ’ Ν. 2644/1998).
ΙΙΙ. Του άρθρου 7 παρ. 3 εδ. β΄ Ν. 2644/1998 κατά το οποίο με απόφαση του
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., μπορούν να τροποποιούνται οι όροι της άδειας που
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αναφέρονται στα στοιχεία ζ` και η` της παρ. 1. Η τροποποίηση της άδειας
σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια συνεπάγεται την τροποποίηση των
αντίστοιχων όρων της σύμβασης παραχώρησης.
ΙV. Του άρθρου 20 παρ. 5 Ν. 2644/1998 κατά το οποίο οι αποφάσεις του
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με τις οποίες χορηγούνται
άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή
άδειες παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Αιτιολογία
Εκ των ισχυρισμών, των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που
περιέχονται στην ως ανωτέρω αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία:
«OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε.» και την εισήγηση
του ειδικού επιστήμονα του ΕΣΡ (νομικού) προέκυψε ότι η τροποποίηση του
στοιχείου γ’ της εκδοθείσης αδείας δεν είναι δυνατή όταν αφορά στο τεχνικό
μέσο μετάδοσης του ραδιοτηλεοπτικού σήματος αλλά μπορεί να λάβει χώρα όταν
αναφέρεται στο χρησιμοποιούμενο δορυφόρο για τη μετάδοση του
ραδιοτηλεοπτικού σήματος.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αποφασίζει την τροποποίηση του στοιχείου 2 του διατακτικού της υπ’ αρ.
506/28.9.2010 απόφασης του ΕΣΡ (ΦΕΚ 1958 Β/20.12.2010) και την αντικατάστασή
του ως εξής: «2. Για τη μετάδοση των παρεχομένων συνδρομητικών υπηρεσιών, από
την εταιρεία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε.», θα
χρησιμοποιηθεί ο δορυφόρος “Eurobird 9”».

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και καθαρογράφτηκε την 3 η Οκτωβρίου 2011,
δημοσιεύθηκε κατά την 14η Νοεμβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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