ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 522/23.10.2007

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης
και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας
Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απόντες ο Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Γιάννης
Παπακώστας.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την λειτουργία του
τηλεοπτικού σταθµού TV
MESS
Νοµού Μεσσηνίας της εταιρείας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η Οκτωβρίου 2007 κατά
την οποία δεν εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας καίτοι είχε κληθεί µε
την Α.Π. 14346/16.10.2007 κλήση του Ε.Σ.Ρ. την οποία παρέλαβε δια
τηλεοµοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της από 17.10.2007 επιβεβαιώσεως.
3.

Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η
ραδιοφωνία υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 1 παρ. 8 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο άδειες ίδρυσης εγκατάστασης
και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών χορηγούνται σε επιχειρήσεις Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως σε ανώνυµες εταιρείες που ελέγχονται από έλληνες
υπηκόους ή υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, καθώς και σε εταιρείες που
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
ΙΙΙ.. Το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλλει εµπροθέσµως αίτηση για χορήγηση αδείας
λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού, σύµφωνα µε την διαδικασία της
υπ΄αριθµ 4775/1/3.3.1998 προκύρηξης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε, θεωρούνται
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ως νοµίµως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον
αναγραφόµενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, προέκυψε ότι η εταιρεία ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού TV MESS Νοµού
Μεσσηνίας, είχε συµµετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία του έτους 1998 για τη
χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού τοπικής εµβέλειας.
Εντεύθεν ο τηλεοπτικός σταθµός θεωρείται κατά τα άρθρα 17 παρ. 1 του Ν.
2644/1998 και 19 παρ. 3 του Ν. 3051/2002 ότι λειτουργεί νοµίµως, υπό την
προϋπόθεση βεβαίως ότι πράγµατι λειτουργεί εντός της ως άνω γεωγραφικής
περιοχής. ΄Όµως όπως προκύπτει εκ του Α.Π. 1185/ΕΣ/4.10.2007 εγγράφου του εις
το Ε.Σ.Ρ. υπηρετούντος τεχνικού Αθανασίου Γιαννιού, ο οποίος είχε καταγράψει τους
εις το Νοµό Μεσσηνίας λειτουργούντας τηλεοπτικούς σταθµούς από 6 έως 9.9.2007,
ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθµός δεν λειτουργούσε στην ως άνω περιοχή. Κατ΄
ακολουθίαν τούτων, ο τηλεοπτικός σταθµός δεν είναι πλέον εκ των νοµίµως
λειτουργούντων και πρέπει να απαλειφθεί εκ του πίνακος των νοµίµως
λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών του Ε.Σ.Ρ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Βεβαιώνει ότι ο τηλεοπτικός σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο TV MESS Νοµού
Μεσσηνίας της εταιρείας µε την επωνυµία εταιρεία ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε., δεν συγκαταλέγεται πλέον στους νοµίµως λειτουργούντας τηλεοπτικούς
σταθµούς και απαλείφει τον τηλεοπτικό σταθµό από τον πίνακα των νοµίµως
λειτουργούντων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η Οκτωβρίου 2007.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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