
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  229911//66..66..22000066  

 
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 6 Μαΐου 2006 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 Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΕΛΛΑ∆Α TV Νοµού Λακωνίας, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η Ιουνίου 2006. 

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
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. 

II. 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. 
 
ΙΙI. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις ή µη κυρωτικές συστάσεις. 
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Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ., ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑ∆Α TV Νοµού Λακωνίας 
και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο εν λόγω 
τηλεοπτικός σταθµός, είχε συµµετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία του 1998 για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού τοπικής εµβέλειας στα 
όρια της γεωγραφικής περιοχής που ορίζει ο χάρτης συχνοτήτων 30 και θεωρείται ως 
νοµίµως λειτουργών, βάσει των άρθρων 17 παρ. 1 του ν. 2644/1998 και 19 παρ. 3 του 
Ν. 3051/2002 δικαιούµενος να εκπέµπει εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία 
ορίζεται σε αυτόν τον χάρτη συχνοτήτων, στο Νοµό Λακωνίας.  Όµως όπως 
προκύπτει εκ του υπ΄αριθµ. 9716/Φ386/23.3.2006 εγγράφου της ΕΕΤΤ, και εκ του 
υπ΄αριθµ. 519/ΕΣ/19.4.2006  εγγράφου της υπηρεσίας µας, ο τηλεοπτικός σταθµός 
εκπέµπει παρανόµως από κέντρο εκποµπής εκτός του χάρτη συχνοτήτων ήτοι από τα 
∆ολιανά Νοµού Αρκαδίας, στον δίαυλο 52 UHF µε αποτέλεσµα να γίνεται λήψη του 
προγράµµατός του στα ΄Ανω ∆ολιανά και στην Τρίπολη του Νοµού Αρκαδίας καθώς 
και στην ΄Αρια και Τολό του Νοµού Αργολίδας.  Επίσης, εκπέµπει παρανόµως από 
τον ως άνω µη δηλωθέντα δίαυλο, καθώς και από µη δηλωθέντας δύο δυαύλους,, ήτοι 
τον δίαυλο 28 UHF µε σηµείο εκποµπής τις Βέλιες και τον δίαυλο 53 UHF µε 
άγνωστο σηµείο εκποµπής.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω τρείς δίαυλοι 
βρίσκονται εκτός του χάρτη συχνοτήτων 30 και η εκποµπή δι΄ αυτών θα ήταν 
παράνοµη, έστω και αν είχαν δηλωθεί.  Για τις ως άνω εκτροπές, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε 
διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑ∆Α TV Νοµού Λακωνίας την διοικητική κύρωση της 
συστάσεως όπως παύσει να εκπέµπει στους Νοµούς Αρκαδίας και Αργολίδος, καθώς 
και από τους διαύλους 28 52 και 53 UHF οι οποίοι είναι εκτός του χάρτη συχνοτήτων 
30, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 6η Ιουνίου 2006. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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