ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η 506/28.9.2010
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης ο
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης
και Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπ΄ αριθ. πρωτ.
2356/17.2.2010 αίτηση της εταιρείας «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α. Ε.» για την έκδοση απόφασης που αφορά την µεταβίβαση της
αδείας παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου που
είχε χορηγηθεί µε την υπ’ αρ. 424/29.7.2008 απόφαση του ΕΣΡ στην εταιρεία
«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο «HELLAS SAT».
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 14η Σεπτεµβρίου 2010.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον 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. Το άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 2644/1998 κατά το οποίο «2. Οι άδειες του παρόντος
νόµου µεταβιβάζονται σε άλλη ανώνυµη εταιρεία µόνο µετά την έκδοση σχετικής
απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ.. Η νέα κάτοχος της άδειας πρέπει να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.»
ΙΙΙ. To άρθρο 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
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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).
Β. Αιτιολογία
Εκ των ισχυρισµών, των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που
περιέχονται στην ως ανωτέρω αίτηση της εταιρείας «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α. Ε.» και από τις εκθέσεις των ειδικών
επιστηµόνων του ΕΣΡ (νοµικού και οικονοµολόγου) προκύπτει η τήρησις των
νοµίµων προϋποθέσεων ως προς το πρόσωπο της αιτούσας για τη µεταβίβαση της
αδείας παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου που
είχε χορηγηθεί µε την υπ’ αρ. 424/29.7.2008 απόφαση του ΕΣΡ στην εταιρεία
«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο «HELLAS SAT».
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αποφασίζει
την
µεταβίβαση
στην
εταιρεία
«OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α. Ε.» της αδείας παροχής συνδροµητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου που είχε χορηγηθεί µε την υπ’ αρ.
424/29.7.2008 απόφαση του ΕΣΡ στην εταιρεία «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο «HELLAS SAT».
Η παροχή των συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών από την εταιρεία
«OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α. Ε.» θα γίνεται µε τον
διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ TV».
Η νέα κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να παρέχει τις συνδροµητικές τηλεοπτικές
υπηρεσίες µόνο ύστερα από τη σύναψη µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, της σύµβασης παραχώρησης που
προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 2644/98.
Τα στοιχεία και οι όροι της αδείας παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών µέσω δορυφόρου που περιέχονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 424/29.7.2008
απόφαση του ΕΣΡ τροποποιούνται ως εξής:
1. Οι τηλεοπτικές υπηρεσίες θα παρέχονται µε το λογότυπο «ΟΤΕ TV». Χρήση
διαφορετικού λογοτύπου επιτρέπεται µόνο για µετάδοση οπτικοακουστικού
περιεχοµένου που παρέχεται στην κάτοχο της άδειας από διαχειριστή
τηλεοπτικού προγράµµατος.
2. Για τη µετάδοση των παρεχοµένων συνδροµητικών υπηρεσιών θα
χρησιµοποιηθεί ο δορυφόρος Hellas Sat 2.
3. Οι συνδροµητές τηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται από την κάτοχο της
άδειας, θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές µετά από καταβολή
οικονοµικού ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της
σύµβασης παραχώρησης. Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παράσχει
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

στους συνδροµητές κάθε τεχνική υπηρεσία, συσκευή ή εξάρτηµα τα οποία
είναι αναγκαία για την πρόσβαση σε καταληπτή µορφή στο περιεχόµενο των
παρεχόµενων τηλεοπτικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους
της σύµβασης παραχώρησης.
Ο επιτρεπόµενος συνολικός χρόνος παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών ορίζεται
σε χίλιες τριακόσιες ενενήντα δύο (1392) ώρες για κάθε ηµέρα. Η µετάδοση
του προγράµµατος θα γίνεται υπό τον όρο της τηρήσεως του άρθρου 4 του Ν.
2644/1998 για την έγκριση των συµβάσεων κατόχου άδειας µε διαχειριστές
και προµηθευτές προγράµµατος.
Η κάτοχος της άδειας οφείλει να παράσχει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε
άλλους δηµόσιους ή κοινωνικούς φορείς τις αντισταθµιστικές υπηρεσίες που
καθορίζονται στην σύµβαση παραχώρησης.
Ως διάρκεια της άδειας ορίζονται τα δεκαπέντε (15) έτη. Η άδεια µπορεί µετά
τη λήξη της να ανανεωθεί µε τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους και µε τη
διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση µέσα στο τελευταίο πριν από την λήξη της άδειας έτος.
Μεταβίβαση της άδειας επιτρέπεται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2644/1998.
Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο τα
οικονοµικά ανταλλάγµατα που προβλέπονται στη παράγραφο 7 του άρθρου 9
του Ν. 2644/1998.
Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τηρεί και να συµµορφώνεται άµεσα µε
το σύνολο της ισχύουσας στην ελληνική επικράτεια νοµοθεσίας που διέπει
την παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και µε τους όρους
της σύµβασης παραχώρησης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 28η Σεπτεµβρίου 2010 και δηµοσιεύθηκε κατά
την 5 Οκτωβρίου 2010.
η

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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