
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  118Α Π Ο Φ Α Σ Η  118/28.4.2014/28.4.2014
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ   

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ   
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ   

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
                                                                                    

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Απριλίου  2014 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  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπ΄ αριθ. πρωτ. 
2567/7.3.2014 αίτηση της εταιρείας «FORTHNET A.E. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,  με διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA HOLDINGS 
SA»  για  την  έκδοση απόφασης  που αφορά την χορήγηση αδείας  παροχής 
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2014.

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. 
 
ΙΙ.  Το  άρθρο  6  Ν.  2644/1998  για  την  διαδικασία  χορήγησης  άδειας  παροχής 
συνδρομητικών  ραδιοτηλεοπτικών  υπηρεσιών  μέσω  δορυφόρου,  σύμφωνα  με  τις 
προϋποθέσεις του νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 2644/1998 για τα 
στοιχεία και τους όρους της χορηγούμενης άδειας. 
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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 
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).

Αιτιολογικό

Εκ των ισχυρισµών της αιτούσης εταιρείας με την επωνυμία «FORTHNET 
A.E.  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  και  το  διακριτικό  τίτλο  «FORTHNET 
MEDIA  HOLDINGS  SA»,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος,  των  υποβληθέντων 
στοιχείων και των με υπ’ αριθμ. πρωτ. 644/24.5.2014, 703/1.4.2014 εκθέσεων των εις 
το ΕΣΡ υπηρετούντων νομικού και οικονομολόγου, προκύπτει ότι υφίστανται όλες οι 
εκ του άρθρου 6 του Νόμου 2644/1998 νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
αιτουμένης  αδείας  παροχής  συνδροµητικών  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών 
υπηρεσιών  µέσω δορυφόρου.  Η υπό κρίση αίτηση είναι  νόμω και  ουσία  βάσιμη, 
ενδεικνυομένης  της  αποδοχής  της.  Η χορηγουμένη  άδεια  θα  περιέχει  τα  υπό του 
άρθρου 7 του ίδιου Νόμου οριζόμενα στοιχεία.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Χορηγεί  στην εταιρεία  με  την επωνυμία  «FORTHNET A.E.  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ,  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA HOLDINGS SA» 
άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου με 
τη χρήση της ψηφιακής μεθόδου μετάδοσης.
 
Η παροχή των συνδροµητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών από την 
εταιρεία  «FORTHNET  A.E.  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ,  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με διακριτικό 
τίτλο «FORTHNET MEDIA HOLDINGS SA» θα γίνεται  µε τον διακριτικό τίτλο 
«NOVA».  

Η νέα κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να παρέχει τις συνδροµητικές τηλεοπτικές  και 
ραδιοφωνικές 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  και 
ραδιοφωνικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου είναι τα εξής: 
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1.  Οι  τηλεοπτικές  και  ραδιοφωνικές  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  µε  το  λογότυπο 
«NOVA».  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 του Eutelsat Hotbird. 

3. Οι συνδροµητές τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 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 στους συνδροµητές 
κάθε  τεχνική  υπηρεσία,  συσκευή  ή  εξάρτηµα,  τα  οποία  είναι  αναγκαία  για  την 
πρόσβαση  σε  καταληπτή  µορφή  στο  περιεχόµενο  των  παρεχόµενων 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της σύµβασης 
παραχώρησης. 

4. Ο επιτρεπόµενος συνολικός χρόνος παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών ορίζεται σε 
χίλιες  εκατόν  είκοσι  εννέα  (1129)  ώρες  για  κάθε  ηµέρα  και  ο  επιτρεπόμενος 
συνολικός χρόνος παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα 
οκτώ (288) ώρες για κάθε ημέρα. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Μεταβίβαση της άδειας επιτρέπεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2644/1998. 

8. Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται από το πρώτο έτος ισχύος της άδειας και εφεξής 
να  καταβάλλει  στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  τα  οικονοµικά  ανταλλάγµατα  που 
προβλέπονται στη παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν. 2644/1998. 

9. 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 και ραδιοφωνικών υπηρεσιών καθώς και µε τους όρους 
της σύµβασης παραχώρησης. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.     

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

3

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΙΜΕ-929


