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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 595/14.12.2010

Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 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 Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη,
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών ο Κωνσταντίνος
Τσουράκης.
Α. Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την Α.Π. ΕΣΩΤ.
10598/29.10.2010 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία INFOSPORT
PRODUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INFOSPORT PRODUCTIONS
A.E., για τη χορήγηση αδείας προς παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 7η Δεκεμβρίου 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 2 του Ν. 2644/1998 για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται
με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό
Δημόσιο.
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
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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).
Β. Αιτιολογία
Εκ των στοιχείων του φακέλου που σχηματίστηκε επί της υπό κρίσιν αιτήσεως της
εταιρείας με την επωνυμία INFOSPORT PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INFOSPORT
PRODUCTIONS A.E., των ενώπιον της Ολομελείας ισχυρισμών του εκπροσώπου
της εταιρείας και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψε ότι δια της υπό κρίση
αιτήσεως διώκεται η έκδοση αδείας προς παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου αποκλειστικώς εντός των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. με
αποκλειστικό αντικείμενο την δραστηριότητα του Ο.Π.Α.Π.. Όμως εκ του άρθρου 1
παρ. 1 του Ν. 2644/1998 απαιτείται άδεια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, ήδη δε του Ε.Σ.Ρ. όταν πρόκειται περί μεταδόσεως απευθείας προς το
κοινό και όχι αποκλειστικά σε συγκεκριμένο φορέα, όπως είναι ο Ο.Π.Α.Π..
Επομένως, δεν χρειάζεται άδεια από το Ε.Σ.Ρ. για την προαναφερθείσα παροχή και η
υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, γενομένης δεκτής της με αριθμό Εσ. Πρωτ.
2168/17.11.2010 εισηγήσεως.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Δια ταύτα απορρίπτει την από 19.11.2010 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία
INFOSPORT PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INFOSPORT PRODUCTIONS A.E. προς
παροχή αδείας μεταδόσεως τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω
δορυφόρου στον Ο.Π.Α.Π..
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 14η Δεκεμβρίου 2010, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Ιανουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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