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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Μαρτίου 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 Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απόντες η Εύη 
∆εµίρη και  ο Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
       

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 19.1.2007 

αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία HELLAS HDTV ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και 
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού µέσω δορυφόρου. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 4η Μαρτίου  2008 κατά 

την οποία δεν εµφανίστηκε  εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού εταιρείας, καίτοι είχε κλητευθεί δια της υπ’ αριθ. πρωτ. 
2640/26.2.2008 κλήσεως του ΕΣΡ, η οποία είχε αποσταλεί δια 
τηλεοµοιοτύπου και παραλήφθηκε από την εταιρεία, όπως προκύπτει εκ της 
από 26.2.2008 επιβεβαιώσεως.  

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
 

I.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους που λαµβάνει και τη 
µορφή του καθεστώτος της προηγουµένης αδείας. 
 
II.  Το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν.3166/2003 κατά το οποίον για τις προϋποθέσεις και 
τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης ο οποίος µεταδίδει το πρόγραµµά του 
απευθείας προς το κοινό µέσω δορυφόρου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
των άρθρων 2 και 6 του Ν.2644/1998 καθώς και του άρθρου 11 παρ. 2 του 
Ν.2863/2000.   
 
III. Την υπ΄αριθµ. 7/20.4.2004 Οδηγία του Ε.Σ.Ρ. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του εκπροσώπου της εταιρείας και των υποβληθέντων στοιχείων, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   Η εταιρεία µε την επωνυµία HELLAS HDTV 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ζήτησε µε την υπό κρίση µε αίτησή της, τη 
χορήγηση σε αυτήν αδείας ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθµού µέσω δορυφόρου.  ΄Όµως όπως προκύπτει εκ της από 29.1.2008 εισηγήσεως 
του εις το Ε.Σ.Ρ. υπηρετούντος νοµικού, δεν έχουν υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. οι υπό την 
υπ΄αριθµ. 7/20.4.2004 Οδηγία του Ε.Σ.Ρ. οριζόµενες υπεύθυνες δηλώσεις των 
µετόχων και στελεχών της αιτούσης εταιρείας, ενώ εξάλλου όπως προκύπτει εκ της 
από 22.1.2007 εκθέσεως της εις το Ε.Σ.Ρ. υπηρετούσης οικονοµολόγου, υφίστανται 
σοβαρές ελλείψεις στα οικονοµικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία.   
Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιµη  και πρέπει να απορριφθεί.  
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία HELLAS HDTV 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η Μαρτίου 2008. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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