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Σήµερα ηµέρα Τρίτη  8 Ιανουαρίου  2007 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 και 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  

 
 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπόθεση της εταιρείας µε την επωνυµία ΠΝΟΗ Α.Ε 
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ η οποία αναπέµφθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Ιανουαρίου 2008. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, που λαµβάνει τη µορφή του καθεστώτος 
της προηγουµένης αδείας. 

 
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ ελέγχει 
την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας . 

 
 
Β. Αιτιολογικό 
 

Με την υπ’ αριθµ. 12855-74/24.5.2001 απόφαση του Υπουργού Τύπου και 
ΜΜΕ χορηγήθηκαν 20 άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών στο Νοµό 
Αττικής, απορριφθείσης σιωπηρώς της αιτήσεως της εταιρείας µε την επωνυµία Πνοή 
Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης ΑΕ προς χορήγηση τοιαύτης αδείας λειτουργίας 
ραδιοφωνικού σταθµού στο Νοµό Αττικής. Κατά της εν λόγω Υπουργικής 
Αποφάσεως η εταιρεία άσκησε, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας αίτηση 
ακυρώσεως επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 4032/2006 απόφαση του ∆ 
Τµήµατος. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτό ότι α) Η διοίκηση µη νοµίµως 
βαθµολόγησε µε 0 την εταιρεία στο κριτήριο του χρόνου λειτουργίας, αρκεσθείσα 
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στο χρόνο λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού από την αιτούσα εταιρίας γεγονός 
ότι την παλαιότερη αίτηση αδειοδοτήσεως είχε υποβάλει το Σωµατείο Αδελφότητα 
Μαθητών Ιησού Χριστού χωρίς να ελέγξει εάν από το περιεχόµενο της υποβληθείσης 
συµβολαιογραφικής πράξεως και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας 
προκύπτει συνδροµή των προϋποθέσεων οι οποίες επέτρεπαν τη λήψη υπ’ όψη κατά 
την βαθµολόγηση της διαγωνιζοµένης εταιρείας του χρόνου που διέρρευσε από της 
υποβολής υπό του σωµατείου µε τον τίτλο Αδελφότητα Μαθητών Ιησού Χριστού το 
έτος 1991 αιτήσεως αδείας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού και β) σε σχέση µε το 
κριτήριο της προγραµµατικής πληρότητας ότι δεν προκύπτουν οι λόγοι για τους 
οποίους τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας που είχε υποβάλει η εταιρεία 
συσχετιζόµενα προς  τα αξιολογικά κριτήρια οδηγούν, κατά την ουσιαστική εκτίµηση 
της διοικήσεως στην τιθεµένη για ένα έκαστο βαθµολογία. Με αυτή την αιτιολογία το 
ως άνω διοικητικό δικαστήριο ακύρωσε την παράλειψη της διοικήσεως προς 
χορήγηση αδείας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού της ως άνω εταιρείας και 
ανέπεµψε την υπόθεση στη διοίκηση προς νέα νόµιµη κρίση.  

Ως προς το υπό στοιχείο  α κριτήριο εκτίθενται τα εξής: ΄Οπως προκύπτει  
από το υπ’ αριθµ 41138/6.2.1996 συµβόλαιο της συµβ/φου Ελευσίνας Ευστ. 
Κυρακού και µνηµονεύεται στην υποβληθείσα έκθεση προς το Συµβούλιο, η ως άνω 
εταιρεία αγόρασε από το προαναφερόµενο σωµατείο α) τα δικαιώµατα που πηγάζουν 
από την υπ’ αριθµ., 256191/2.9.1994 άδεια, β) το σηµείο εκποµπής και γ) τα 
δικαιώµατα που πηγάζουν από την υπ’ αριθµ 3586/12.10.1994 άδεια εγκατάστασης 
κεραίας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 2328/1995 «επιτρέπεται η 
µεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού, 
εφόσον αυτή λειτουργεί µε την µορφή της ατοµική επιχείρησης ή εταιρείας και 
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόµου». Η παράγραφος 13 του 
ιδίου άρθρου ορίζει ότι «Μεταβίβαση ατοµικών επιχειρήσεων ή µεριδίων ή µετοχών 
εταιρειών ή προσλήψεις συνεταίρων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για 
ανανέωση άδειας ραδιοφωνικού σταθµού ή είχαν λάβει τέτοια άδεια κατά τις 
διατάξεις του Π.∆/τος 25/1988 λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή των 
κριτηρίων του άρθρου 7 του παρόντος, εάν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου ή µεταβίβαση αυτή περιβληθεί τον τύπο συµβολαιογραφικού εγγράφου που 
συνυποβάλλεται στην αίτηση χορήγησης αδείας κατά την πρώτη εφαρµογή του 
παρόντος». Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 6 
παρ. 2 του ιδίου νόµου, σύµφωνα µε την οποία η χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού εντάσσεται στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου 
συµφέροντος, η δε χρήση της συνιστά δηµόσια λειτουργία και τελεί υπό την άµεση 
εποπτεία του κράτους, συνάγεται ότι η µεταβίβαση της άδειας  ραδιοφωνικού 
σταθµού σε τρίτο δεν είναι επιτρεπτή. Περαιτέρω συνάγεται ότι επιτρέπεται η 
µεταβίβαση της επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθµού ως συνόλου. Από εννοιολογική 
άποψη ως επιχείρηση νοείται το σύνολο των σταθερών και µεταβαλλόµενων 
στοιχείων που είναι οργανωµένα γύρω από το φορέα της επιχείρησης και 
συγκροτούν, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, µια οικονοµική ενότητα. Τα 
στοιχεία που απαρτίζουν την επιχείρηση µπορεί να είναι ενσώµατα αγαθά (δηλαδή 
κινητά ή ακίνητα πράγµατα), δικαιώµατα (όπως αυτά που πηγάζουν από συµβάσεις ή 
διοικητικές άδειες, απαιτήσεις που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
της),  άυλα αγαθά (όπως διακριτικά γνωρίσµατα, σήµατα κα) καθώς και πραγµατικές 
καταστάσεις (η φήµη, πελατεία, κλπ) [ίδετε Α. Γεωργιάδη, Ενοχικό ∆ίκαιο, Ειδικό 
Μέρος, τόµος Ι, σελ. 201 επ]. Η επιχείρηση, ως σύνολο, µπορεί να γίνει αντικείµενο 
πώλησης όχι όµως και εκποιητικής δικαιοπραξίας, γι αυτό ο πωλητής υποχρεούται  
να µεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα των πραγµάτων, να εκχωρήσει τις 
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απαιτήσεις και να µεταβιβάσει τα λοιπά δικαιώµατα και να παραδώσει κάθε αναγκαίο 
στοιχείο για την συνέχιση της επιχείρησης. Από το υποβληθέν συµβολαιογραφικό 
έγγραφο δεν προκύπτει ότι το σωµατείο Αδελφότητα Μαθητών Ιησού Χριστού 
πώλησε στην εταιρεία ΠΝΟΗ ΑΕ την επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθµού, ως σύνολο, 
αλλά στοιχεία αυτής, δεδοµένου ότι στο πωλητήριο συµβόλαιο µνηµονεύονται µόνο 
τα δικαιώµατα που πήγαζαν από τις αναφερόµενες σε αυτή δύο άδειες της διοικήσεως 
(άδεια πραγµατοποίησης δοκιµαστικών, άδεια εγκατάστασης κεραίας) και όχι τα 
λοιπά στοιχεία της επιχείρησης. Εξ άλλου, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση του 
Καθηγητή κ. Αντωνίου Μανιτάκη, αναπληρωτή προέδρου του ΕΣΡ, προς την 
ολοµέλεια, «Μερική ή καθολική µεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια 
λειτουργίας σταθµού είναι ωστόσο από το νόµο επιτρεπτή και µόνο στην περίπτωση 
αυτή είναι νοητή η συν-µεταβίβαση µαζί µε την επιχείρηση και της άδειας, ο χρόνος 
κατοχής της οποίας µπορεί να προσµετρηθεί ως προϋπηρεσία στη νέα επιχείρηση, 
στην περίπτωση που αιτείται άδεια ραδιοφωνικού σταθµού.» Κατά συνέπεια, 
ουδέποτε µεταβιβάσθηκε η επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθµού από το Σωµατείο 
Αδελφότητα Μαθητών Ιησού Χριστού προς την εταιρεία ΠΝΟΗ ΑΕ και ορθώς το 
ΕΣΡ δεν βαθµολόγησε την αιτούσα επιχείρηση µε το κριτήριο του χρόνου 
λειτουργίας.  

Ως προς το υπό στοιχείο β κριτήριο εκτίθενται τα εξής: Ο ραδιοφωνικός 
σταθµός είχε βαθµολογηθεί µε 4 µόρια. Ειδικότερα, η µοριοδότηση αναλύεται 
περαιτέρω ως εξής: 1ο Επιµέρους κριτήριο: «συνεργάτες – γνώσεις – εµπειρία» 2 
µόρια, 2ο Επιµέρους κριτήριο: «Ανάπτυξη προγραµµάτων ενηµέρωσης, 
επιµόρφωσης, ψυχαγωγίας»: 1 µόριο3ο . Ποιότητα προγράµµατος – στόχοι: 1 µόριο. 
Σύνολο 4 µόρια. Από τον κατατεθέντα  φάκελο του σταθµού προκύπτει ότι στην 
έκθεση φυσιογνωµίας που προσκοµίσθηκε (κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας µε τη 
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας) και η οποία συνίσταται σε δύο σελίδες, δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να τεκµηριώνουν «τη συµβολή του σταθµού στην 
αντικειµενική και ποιοτική ενηµέρωση, επιµόρφωση και ψυχαγωγία» (βλ. στοιχ. Γ10 
της από 12.12.2006 Προκήρυξης). Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται ότι ο 
σταθµός δεν έχει «ειδησεογραφική χροιά αλλά αναλύει, συζητά, συµµετέχει στα 
προβλήµατα (κοινωνικά, πολιτιστικά, χριστιανικά) των ακροατών του». «Σκοπός του 
σταθµού είναι να εξυψώσει το ευαγγέλιο του Χριστού (…)». Από την αναλυτική 
παρουσίαση του προγράµµατος του σταθµού, προκύπτει ότι δίνεται έµφαση σε 
αναµεταδόσεις από την Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (κήρυγµα και 
Θεία Λειτουργία), ενώ κύρια θέση έχει και η µουσική (κλασική, χριστιανική). 
Επισηµαίνεται ότι πολλές εκποµπές µεταδίδονται σε επανάληψη και κατά τη διάρκεια 
του ηµερήσιου προγράµµατος. ∆εν αναφέρονται τα πρόσωπα που παρουσιάζουν τις 
εκποµπές, παρά µόνο σε τέσσερις περιπτώσεις (Λ. Φέγγος, Ν. Νικολακόπουλος, Γ. 
Κοροβέσης και Κ. Κονδύλης), χωρίς ωστόσο να αναφέρονται οι ιδιότητες των 
προσώπων αυτών, ούτε να υποβάλλονται βιογραφικά σηµειώµατα ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατό να τεκµηριωθεί µε ασφάλεια η ικανότητά 
τους να παρουσιάσουν την εκάστοτε εκποµπή (στοιχ. Γ12 της από 12.12.2006 
Προκήρυξης). Όπως φαίνεται από την Έκθεση Φυσιογνωµίας, πρόκειται για σταθµό 
που λειτουργεί µε βάση την εθελοντική εργασία των συνεργατών του. Τούτο 
βεβαίως δεν αποτελεί αναγκαστικά αρνητικό στοιχείο για την ποιότητα του 
προγράµµατος, αλλά λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση του σταθµού, 
όταν είναι γνωστό ότι σε άλλους σταθµούς που ανήκουν στην ίδια κατηγορία των 
θρησκευτικών σταθµών (όπως π. χ. ο σταθµός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,4), 
µέρος των εργαζοµένων είναι επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι.  Κατά συνέπεια ορθώς 
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το κριτήριο προγραµµατικής πληρότητας του ραδιοφωνικού σταθµού βαθµολογήθηκε 
µε 4 µόρια.  

Εν όψει τούτων  ορθώς, αν και µε διαφορετική αιτιολογία δεν χορηγήθηκε 
στην ως άνω εταιρία µε την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση άδεια λειτουργίας 
για τον ραδιοφωνικό σταθµό στο Νοµό Αττικής και η περί  τούτου αίτησή της είναι 
αβάσιµη. 

 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

Συµπληρώνει τις αιτιολογίες της 12855-74/24.5.2001 αποφάσεως του Υπουργού 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 

Εµµένει στην εν λόγω Απόφαση. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Ιανουαρίου 2008. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 

 4


