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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ. 5064/27.9.2018

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
107/2018
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την Πέμπτη
27.9.2018 και ώρα 11:30 προκειμένου να συζητήσει επί των παρακάτω θεμάτων.
Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ροδόλφο Μορώνη,
αντιπρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο
Καραποστόλη και Γεώργιο Πλειό. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιος
Σαρειδάκης και Δήμητρα Παπαδοπούλου, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη
γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου στην
εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με
τους όρους της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ.
Η Ολομέλεια, ύστερα από συζήτηση
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ι. Νομικό και πραγματικό μέρος
Η Ολομέλεια έλαβε υπόψιν της:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.
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4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
‐ Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής
Εθνικής

Επιτροπής

ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ‐

Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας
– Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και
Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση
διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α ΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (EE L 95 της 15.4.2010) του
Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου,

με

την

οποία

κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (EE L 298 της
17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της
από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (EE L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου

για

το

συντονισμό

ορισμένων

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α΄190).
6. Το Π.Δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων
δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών» (Α΄ 75).
7. Τον Κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων» (Β΄
421).
8. Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και
όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α΄ 262).
9. Τον Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220).
10. Την Προκήρυξη Ε.Σ.Ρ. 1/2017 «Δημοπρασία για τη χορήγηση επτά (7) αδειών
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού
περιεχομένου» (Β΄ 4123).
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11. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 199/11.01.2018 (εντύπως) και 200/11.01.2018
(ηλεκτρονικώς) αιτήσεις της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους
της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.
12. Τις με αριθμό 61/2018 και 63/2018 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., με τις οποίες η
εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε αρχικά
προσωρινή προεπιλεγείσα και στη συνέχεια οριστική προεπιλεγείσα για τη
χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της Προκήρυξης
ΕΣΡ 1/2017.
13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4262/09.08.2018 έγγραφο της
Καταπολέμησης

της

Νομιμοποίησης

Εσόδων

από

Αρχής

Εγκληματικές

Δραστηριότητες.
14. Την με αριθμό 101/2018 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία η ΑΝΤΕΝΝΑ TV
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε οριστικός δικαιούχος για τη
χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της Προκήρυξης
ΕΣΡ 1/2017 με τίμημα 35.000.000 ευρώ.
15. Το με αριθμό 18163/18.09.2018 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α της ΔΟΥ
ΦΑΕ Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέβαλε εμπροθέσμως το αντιστοιχούν στην
πρώτη δόση του τιμήματος της αδείας της ποσό 3.500.000 ευρώ.
16. Την από 27.09.2018 κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., με την
οποία αποδόθηκε στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο
Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number – LCN) 7 για μετάδοση σε
υψηλή ευκρίνεια και 12 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει ετήσιο όφελος 3.450.000 ευρώ για
τον κρατικό προϋπολογισμό, αφαιρουμένων των 50.000 ευρώ που
περιέρχονται ετησίως στο Ε.Σ.Ρ. κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 4339/2015.
ΙΙ. Υπαγωγή
Με βάση τα προεκτεθέντα, συντρέχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό το αίτημα της
ανωτέρω εταιρείας και να χορηγηθεί σε αυτήν η αιτούμενη άδεια κατά τα οριζόμενα
στο διατακτικό.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Αποφασίζει τη χορήγηση στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ιδιοκτησιακό φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τoν διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ)
άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, με τους
ακόλουθους νόμιμους όρους:
Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια
για όλη την χρονική περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική ευκρίνεια
έως τις 31.12.2021.
Αποδίδεται στον αδειούχο ο Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number –
LCN) 7 για μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια και 12 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια,
μεταβατικώς έως τις 31.12.2021. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας,
ισχύει αποκλειστικά ο αριθμός προγράμματος που έχει απονεμηθεί για μετάδοση σε
υψηλή ευκρίνεια.
Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο αδειούχος
πάροχος υποχρεούται να διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιριακή
υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 4339/2015. Εντός της ίδιας
ως άνω προθεσμίας, ο αδειούχος πάροχος οφείλει επίσης να υποβάλει στο Ε.Σ.Ρ.
κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού του, από την οποία να αποδεικνύεται η
τήρηση του άρθρου 9 παρ. 2 περίπτωση α του Ν. 4339/2015.

4

ΑΔΑ: ΨΗΖΗΙΜΕ-Τ18

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ
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