ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 624/9.12.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου 2008 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,
Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών εκ των
µελών, ο Γιάννης Παπακώστας.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την λειτουργία του
τηλεοπτικού σταθµού TV 10 Νοµού Τρικάλων.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 11η Νοεµβρίου 2008.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του 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
ως νοµίµως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον
αναγραφόµενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού
σταθµού TV 10 Νοµού Τρικάλων και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα
ακόλουθα: Η εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΠΤΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. λειτουργούσε τον τηλεοπτικό σταθµό TV 10 Νοµού Τρικάλων και
είχε υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση λειτουργίας κατά την διαγωνιστική
διαδικασία του έτους 1998. Εποµένως ο τηλεοπτικός σταθµός θεωρείται, κατά το
άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, ως νοµίµως λειτουργών µε φορέα την ως άνω
εταιρεία. Μεταξύ της εταιρείας αυτής και της υπό σύσταση εταιρείας µε την
επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. είχε συναφθεί
κατά την 30.6.2005 ιδιωτικό συµφωνητικό µε το οποίο µεταβιβάστηκε ολόκληρη η
περιουσία της πρώτης εταιρείας στη δεύτερη εταιρεία, προκειµένου αυτή να
συνεχίσει τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθµού. ΄Όµως µεταβίβαση τηλεοπτικού
σταθµού είναι δυνατή, κατά το άρθρο 1 παρ. 13 του Ν. 2328/1995 µόνο δια
συµβολαιογραφικού εγγράφου το οποίο υποβάλλεται εντός 10 ηµερών στο Ε.Σ.Ρ.
προς έγκριση της µεταβιβάσεως.
Εποµένως η δια του ως άνω ιδιωτικού
συµφωνητικού γενοµένη µεταβίβαση είναι άκυρη και η δεύτερη εταιρεία δεν
νοµιµοποιείται ως φορέας του τηλεοπτικού σταθµού. Η πρώτη των ως άνω εταιρειών
έχει ήδη διαλυθεί και εποµένως ο τηλεοπτικός σταθµός δεν είναι δυνατόν να
λειτουργήσει από αυτήν. Μετά ταύτα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο τηλεοπτικός
σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο TV 10 Νοµού Τρικάλων δεν λειτουργεί νοµίµως και
να ενηµερωθεί περί τούτου η Ε.Ε.Τ.Τ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Βεβαιώνει ότι ο τηλεοπτικός σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο του τηλεοπτικού
σταθµού TV 10 Νοµού Τρικάλων 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 9η ∆εκεµβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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