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Σήμερα ημέρα Δευτέρα  17 Μαρτίου  2014 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,  Άρης  Σταθάκης.  Απών το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το ΕΣΡ ασχολήθηκε με αιτήσεις των εργαζομένων στον ραδιοφωνικό σταθμό 
με  το  διακριτικό  τίτλο  ΡΑΔΙΟ  ΑΘΩΣ  Νομού  Θεσσαλονίκης,  προς 
αντικατάσταση  του  φορέως  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  από  τους 
εργαζομένους στην επιχείρηση του ραδιοφωνικού σταθμού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Φεβρουαρίου 2014, 
κατά την οποία παρέστη ο εκπρόσωπος του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού. Η 
συζήτηση της υποθέσεως είχε οριστεί για την 14.1.2014 και κατόπιν αιτήσεως 
των εργαζομένων στον ραδιοφωνικό σταθμό αναβλήθηκε για την 18.2.2014, 
κατά την οποία δεν παρέστησαν επικαλούμενοι αδυναμία αντιμετωπίσεως της 
οικονομικής δαπάνης προς μετάβασή των από Χαλκιδική σε Αθήνα.  

3. 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 υπάγεται 
στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  που 
είναι  ανεξάρτητη  αρχή,  όπως  ο  νόμος  ορίζει.  Ο  άμεσος  έλεγχος  του  Κράτους 
λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγουμένης αδείας. 

ΙΙ.  Το  άρθρο  32  του  Νόμου  4109/2013,  κατά  το  οποίο  σε  περίπτωση  οριστικής 
παύσης ή διακοπής τουλάχιστον επί εξάμηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού 
ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του 
προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του από τους υπόχρεους προς τούτο, 
η  άδεια  λειτουργίας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  ανακαλείται  από  τον  ως  τότε 
αδειούχο  της.  Ύστερα  από  αίτηση  που  υποβάλλεται  στο  Εθνικό  Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης  από  το  ήμισυ  πλέον  ενός  τουλάχιστον  των  εργαζομένων  − 
περιλαμβανομένου  του  1/3  τουλάχιστον  των  δημοσιογράφων  αν  πρόκειται  για 
ενημερωτικό  σταθμό  −  χορηγείται  σε  αυτούς  άδεια  ίδρυσης,  εγκατάστασης  και 
λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού στην αντίστοιχη συχνότητα με πρόταση
του  Ε.Σ.Ρ.  και  απόφαση  του  Υπουργού  Τύπου  και  Μ.Μ.Ε..  Ειδικώς  για  την 
περίπτωση αυτή και κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων, στην επόμενη παράγραφο 10, το 
ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων και 
τα  ποσά  εγγυητικών  επιστολών  καθορίζονται  από  το  Ε.Σ.Ρ.  που  εκτιμά  τις 
περιστάσεις μέχρι του 35% αυτού.
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Αιτιολογικό

Ο ραδιοφωνικός  σταθμός με το διακριτικό  τίτλο ΞΕΝΙΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ  Νομού 
Θεσσαλονίκης  ανήκει  στην  επιχείρηση  με  την  επωνυμία Α.Ε.  
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ και 
λειτουργεί  νομίμως  δυνάμει  της  υπ’  αριθμ.  11079/E1/4335/21.7.1999  άδειας  που 
εκδόθηκε από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ. Οι εργαζόμενοι  στον ραδιοφωνικό 
σταθμό,  δια  των  από  26.10.2013  και  31.10.2013  αιτήσεών  τους,  ζήτησαν  όπως 
χορηγηθεί  σε  αυτούς,  κατά  την  προαναφερθείσα  διάταξη  του  Νόμου,  η  άδεια 
λειτουργίας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού.  Το  αίτημα  των  εργαζομένων  όπως 
αναβληθεί  η  συζήτηση  της  υποθέσεως  πρέπει  να  απορριφθεί,  αφενός  διότι 
υποβάλλεται μετά από προηγούμενο αίτημα αναβολής της συζητήσεως το οποίο είχε 
γίνει  δεκτό,  και αφετέρου διότι επικαλούνται  λόγους οικονομικούς  οι οποίοι είναι 
προδήλως  προσχηματικοί.  Όπως  προκύπτει  εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου,  των 
ισχυρισμών  του  εκπροσώπου  του  ραδιοφωνικού  σταθμού,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  με  αρ.  πρωτ.  2761/29.11.2013  εισηγήσεως  του  εις  το  ΕΣΡ 
υπηρετούντος νομικού Αλεξάνδρου Οικονόμου, εκ των υποβαλλόντων την υπό κρίση 
αίτηση, μόνον ένας εργαζόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό. Επομένως δεν συντρέχουν 
οι  νόμιμες  προϋποθέσεις  προς  παραχώρηση  της  λειτουργίας  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού στους εργαζομένους και η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί. 

 

Δια ταύτα η Ολομέλεια 

Απορρίπτει  τις  αιτήσεις  των  εργαζομένων  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό  τίτλο  ΡΑΔΙΟ  ΑΘΩΣ  Νομού  Θεσσαλονίκης,  προς  αντικατάσταση  του 
φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού από τους εργαζομένους σε αυτόν.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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