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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 575/30.11.2010

Σήμερα ημέρα Τρίτη 30 Νοεμβρίου 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 ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών ο
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την από 21.9.2010 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία
SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθμού SBC TV Νομού Αττικής.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 23η Νοεμβρίου 2010.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
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 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 17 παρ. 1 και 6 στοιχ. α του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι
τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλλει εμπροθέσμως
αίτηση για χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού,
θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που
αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων και
οφείλουν να εκπέμπουν αποκλειστικά από ένα μόνον δίαυλο ανά κέντρο
εκπομπής, τον οποίον χρησιμοποιούσαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
αντίστοιχης προκήρυξης και μόνον από εγκαταστάσεις εκπομπής που
λειτουργούσαν νόμιμα κατά την ίδια ημερομηνία.
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Αιτιολογικό
Κατά το άρθρο 3 παρ. 3 και 6 της υπ’ αριθμ. 21161/20.8.2008 αποφάσεως των
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας, οι νομίμως
λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας εκπέμπουν
ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα στους διαύλους και θέσεις που αναφέρονται
στην εν λόγω υπουργική απόφαση, και οι εκπέμποντες από τον δίαυλο 22 μπορούν να
εκπέμπουν το αναλογικό τους πρόγραμμα από τον δίαυλο 35. Αναμφιβόλως οι ως
άνω διατάξεις της υπουργικής αποφάσεως προϋποθέτουν νομίμως λειτουργούντας
τηλεοπτικούς σταθμούς και νομίμως εκπέμποντας από τον δίαυλο 22. Εκ των
στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού SBC TV Νομού
Αττικής, και του υποβληθέντος υπομνήματος προέκυψε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν
είχε συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία του έτους 1998 για τη χορήγηση
αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και
εντεύθεν ο τηλεοπτικός σταθμός δεν εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρου 17 παρ. 1 του
Ν. 2644/1998 και 19 παρ. 3 του Ν. 3051/2002, και αν εκπέμπει από τον δίαυλο 22,
εκπέμπει παρανόμως. Επομένως η υπό κρίση αίτηση με την οποία διώκεται να
αναγνωριστεί δικαίωμα στον τηλεοπτικό σταθμό, εκπομπής του αναλογικού του
προγράμματος από τον δίαυλο 35 είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει την από 21.9.2010 αίτηση του τηλεοπτικού σταθμού SBC TV Νομού
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε..
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 30η Νοεμβρίου 2010, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Ιανουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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