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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  10  Ιουνίου  2013  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,  
Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 
592347/12.12.2012  αίτηση  της  εταιρείας  ΟΤΕ  ΑΕ, που  παρέχει 
ραδιοτηλεοπτικές  υπηρεσίες  μέσω ευρυζωνικών  δικτύων,  για  τη  χορήγηση 
εγκρίσεως  περιεχομένου  προγράμματος  των  τηλεοπτικών  σταθμών  «ΟΤΕ 
Sport 1 HD»,  «ΟΤΕ Sport 2 HD», «ΟΤΕ Sport 3» και  «ΟΤΕ Sport 4».

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η Ιουνίου 2013.

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 4 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 κατά το οποίον οι συμβάσεις που συνάπτει η  
κάτοχος  άδειας  με  τους  διαχειριστές  προγράμματος  είναι  άκυρες  αν  δεν  έχουν 
προηγουμένως εγκριθεί.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 15 παρ. 7 εδ. δ΄ Ν. 3592/2007, κατά το οποίο για την έγκριση του 
Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση 
του  προγράμματός  του  και  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  τήρηση  της  κείμενης 
ραδιοτηλεοπτικής  νομοθεσίας  και  των  αντίστοιχων  κανόνων  δεοντολογίας  της 
εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου.

ΙV. Το άρθρο 15 παρ. 12 Ν. 3592/2007, κατά το οποίο για τη μετάδοση από τους 
παρόχους  δικτύων  ραδιοτηλεοπτικού  προγράμματος,  είναι  υποχρεωτική  η 
προηγούμενη υποβολή στο Ε.Σ.Ρ. αντιγράφου της σύμβασης που έχουν συνάψει με 
επιχείρηση  που  έχει  λάβει  άδεια  ή  έγκριση  τηλεοπτικού  ή  ραδιοφωνικού 
προγράμματος.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας ΟΤΕ 
ΑΕ και του υποβληθέντος υπομνήματος προκύπτει ότι κατατέθηκαν στο Συμβούλιο 
όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την  έγκριση  του  περιεχομένου  των 
τηλεοπτικών  σταθμών  «ΟΤΕ  Sport 1  HD»  (σημαντικοί  ποδοσφαιρικοί  αγώνες), 
«ΟΤΕ  Sport 2  HD»  (αγώνες  ποδοσφαίρου,  καλαθοσφαίρισης,  τένις  και 
μηχανοκίνητου αθλητισμού),  «ΟΤΕ  Sport 3» (αγώνες ελληνικών πρωταθλημάτων, 
αθλητικές  εκπομπές  απολογιστικού  χαρακτήρα),  «ΟΤΕ  Sport 4»  (εναλλακτικές 
αθλητικές διοργανώσεις) και συνεπώς πληρούνται οι νόμιμοι όροι υπό τους οποίους 
τελεί η έγκριση.  Η αίτηση είναι ουσία βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Δέχεται την υπό κρίση αίτηση και εγκρίνει το περιεχόμενο των τηλεοπτικών σταθμών 
«ΟΤΕ Sport 1 HD»,  «ΟΤΕ Sport 2 HD», «ΟΤΕ Sport 3»,  «ΟΤΕ Sport 4». 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Ιουνίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Ιουλίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.     

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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