ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 30/25.1.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2005 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Γιάννης
Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης,
Ροδόλφος Μορώνης.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση

U

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό ΕΡΤ-3 της εταιρείας
ΕΡΤ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 9η Νοεµβρίου 2004.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, 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 ΕΣΡ που είναι
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει.
II. Το άρθρο 17 παρ. 1 και 6 του Ν. 2644/1998, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί
σταθµοί περιφερειακής εµβέλειας που λειτουργούσαν κατά την έναρξη της ισχύος
αυτού και είχαν υποβάλλει εµπροθέσµως αίτηση για χορήγηση αδείας λειτουργίας
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες και
δικαιούνται να εκπέµπουν εντός της ζώνης 21 – 66 από ένα µόνον δίαυλο ανά κέντρο
εκποµπής, τον οποίον χρησιµοποιούσαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
αντίστοιχης προκήρυξης.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ στο πλαίσιο της
άσκησης των αρµοδιοτήτων του µπορεί να απευθύνει οδηγίες, συστάσεις, υποδείξεις,
ερωτήµατα και γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων
του εκπροσώπου του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΕΤ-3, προέκυψαν τα
ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθµός HIGH TV, ιδιοκτησίας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Νοµού Αττικής συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για τη
χορήγηση αδείας λειτουργίας σταθµού περιφερειακής εµβέλειας και κατά το άρθρο
17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως δικαιούµενος να
εκπέµπει από το δίαυλο 64 από τον οποίον εξέπεµπε κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία,
σύµφωνα µε την από 19.5.1999 υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου. Όµως
από τον ίδιο δίαυλο κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εξέπεµπε και η ΕΤ-3, η οποία
βεβαίως δικαιούται να εκπέµπει από αυτόν, σύµφωνα µε την υπό στοιχείο α της
παραγρ. 6 διατάξεως του αυτού άρθρου. Κατά τον µήνα Ιούνιο 2004, επικειµένης της
ενάρξεως της Ολυµπιάδας, ο τηλεοπτικός σταθµός ΕΤ-3 αύξησε την ισχύ της
εκποµπής του, πλην όµως, παρελθούσης της εν λόγω εκτάκτου περιόδου, θα πρέπει
να επαναφέρει την ισχύ του στην προηγουµένη ένταση, για να µη δηµιουργούνται
προβλήµατα στις εκποµπές του τηλεοπτικού σταθµού HIGH TV. Τούτο δε διότι,
κατά την αληθή έννοια της ως άνω διατάξεως του νόµου, αµφότεροι οι τηλεοπτικοί
σταθµοί που εξέπεµπαν κατά την προαναφερθείσα κρίσιµη ηµεροµηνία από το
δίαυλο 64 σε ισχύ εκποµπής εκάστου τηλεοπτικού σταθµού, η οποία δε δηµιουργούσε
προβλήµατα εις τον έτερο τηλεοπτικό σταθµό, θα πρέπει να παραµείνει στην κατά
την κρίσιµη ηµεροµηνία ισχύ του.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απευθύνει στον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό ΕΤ-3 µη κυρωτική σύσταση όπως
εκπέµπει σε ισχύ ίση προς εκείνη µε την οποία εξέπεµπε κατά την εις το αιτιολογικό
κρίσιµη ηµεροµηνία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 25 η Ιανουαρίου 2005.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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