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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  αύξηση  του 
επιτρεπόμενου συνολικού χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος σε 
1024  ώρες  ημερησίως,  της  κατόχου  αδείας  παροχής  συνδρομητικών  και 
ραδιοφωνικών  υπηρεσιών  εταιρείας  με  την  επωνυμία  MULTICHOICE 
HELLAS Α.Ε.Ε.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2012.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας κατά το οποίο η  ραδιοφωνία 
και  η  τηλεόραση  υπάγονται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους.  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 7 παρ. 1 εδάφιο στ΄ Ν. 2644/1998 κατά τα οποία στην άδεια για την 
παροχή  συνδρομητικών  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  υπηρεσιών  πρέπει  να 
περιέχονται  ο  επιτρεπόμενος  συνολικός  χρόνος  μετάδοσης  ραδιοφωνικού  και 
τηλεοπτικού προγράμματος ο οποίος υπολογίζεται σε ημερήσια βάση. 

ΙΙΙ. Το άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 2644/1998 κατά το οποίο με απόφαση του Υπουργού Τύπου 
και ΜΜΕ, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της κατόχου αδείας και σύμφωνη γνώμη 
του Ε.Σ.Ρ.,  μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο οριζόμενος στην άδεια συνολικός χρόνος 
του μεταδιδόμενου προγράμματος.

ΙV. Το άρθρο 4 παρ 1 στοιχ. β, στ του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί 
τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις.
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Αποδεικτικά στοιχεία

Εν προκειμένω εκ των στοιχείων του φακέλου της αιτούσης εταιρείας, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Με  την  υπ’  αριθμ.  543/4.11.2008  απόφαση  του  ΕΣΡ  έχει  εγκριθεί  η 
μετάδοση,  από την εταιρεία  με  την  επωνυμία  MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε, 
συνδρομητικού τηλεοπτικού προγράμματος  988 ωρών ημερησίως. Ήδη, δια της υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 2581/24.2.2012 αιτήσεώς, η εταιρεία αιτείται την αύξηση του ως άνω 
χρόνου μετάδοσης του συνδρομητικού τηλεοπτικού της προγράμματος σε 1024 ώρες 
ημερησίως. Η αίτηση θα πρέπει να γίνει δεκτή υπό τον όρο ότι το πρώτο δίμηνο του 
έτους 2013 θα εξεταστούν οι από την κάτοχο της αδείας υποβληθησόμενες (σύμφωνα 
με  το  άρθρο  10  παρ.  7  εδ.  α'  Ν.  2644/1998)  αναλυτικές  καταστάσεις  του 
μεταδοθησομένου κατά το έτος 2012 οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και η 
συγκεντρωτική  κατάσταση  στην  οποία  θα  σημειώνεται  ο  συνολικός  χρόνος 
μετάδοσης ανά κατηγορία προγραμμάτων (όπως έργα με γλώσσα πρωτοτύπου την 
ελληνική,  ξενόγλωσσα  προγράμματα,  ανεξάρτητες  παραγωγές,  ευρωπαϊκά  έργα). 
Εντεύθεν  συντρέχουν  οι  νόμιμες  προϋποθέσεις  προς  έγκριση  της  αύξησης  του 
επιτρεπόμενου  συνολικού  χρόνου  μετάδοσης  συνδρομητικού  τηλεοπτικού 
προγράμματος σε 1024 ώρες ημερησίως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Δέχεται την από 24.2.2012 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία MULTICHOICE 
HELLAS Α.Ε.Ε. 

Αυξάνει τον επιτρεπόμενο συνολικό χρόνο μετάδοσης συνδρομητικού τηλεοπτικού 
προγράμματος σε 1024 ώρες ημερησίως. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 21η Μαΐου 2012, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε 
κατά την 25η Ιουνίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.     

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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