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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Μαρτίου 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 ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, 
Κωνσταντίνος Αποστολάς.   
 

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την κατωτέρω 
αίτηση χορηγήσεως αδείας δικτυώσεως µεταξύ των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθµών  ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1  Νοµού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.  
και  MAD T.V. Νοµού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία 
MAD T.V. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 30η Μαρτίου  2010. 
 
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 και 
ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που 
είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. 

 
II. Το άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί 

τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στο Ν. 2328/1995. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 11 παρ. 11 α του Ν. 3592/2007, κατά το οποίο επιτρέπεται η 

δικτύωση τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας µε όχι 
περισσοτέρους από ένα σταθµό περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας, για τρεις 
(3) ώρες ηµερησίως, µετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., υπό την προϋπόθεση 
ότι οι σταθµοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόµιµη άδεια.   

 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1  Νοµού Ιωαννίνων και του 
υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο εν λόγω τηλεοπτικός 
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σταθµός συµµετέσχε στη διαγνωστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας 
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού τοπικής εµβέλειας και. κατά το άρθρο 17 παρ. 1 
του Ν. 2644/1998 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3051/2002 θεωρείται 
ότι λειτουργεί νοµίµως. ΄Εχει διαπιστωθεί ότι ο τηλεοπτικός σταθµός έχει δικτυωθεί 
µε τον τηλεοπτικό σταθµό MAD TV Νοµού Αττικής, άνευ της υπό του άρθρου 11 
παρ. 11 α του Ν. 3592/2007 απαιτουµένης αδείας από το Ε.Σ.Ρ. Ο ισχυρισµός του 
τηλεοπτικού σταθµού ότι δεν πρόκειται περί δικτυώσεως αλλά περί αναµεταδόσεως 
µέρους του προγράµµατος του τηλεοπτικού  σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο  MAD 
TV και ότι εντεύθεν εµπίπτει στη ρύθµιση του άρθρου 1 παρ. 12 του Ν.2328/1995 
είναι προσχηµατικός, διότι η εν λόγω διάταξη δεν συγχωρεί την αναµετάδοση 
προγράµµατος, αλλά την ανάθεση παραγωγής συγκεκριµένων προγραµµάτων σε 
επιχειρήσεις παραγωγής προγράµµατος.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1  Νοµού Ιωαννίνων, την 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως παύσει την παράνοµη δικτύωση µε τον 
τηλεοπτικό σταθµό MAD TV Νοµού Αττικής, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων 
κυρώσεων. 
 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Μαρτίου 2010. 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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