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Σήµερα ηµέρα Τρίτη  17 Μαρτίου 2009  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, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας,  Κωνσταντίνος Τσουράκης και 
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την έγκριση 
µεταβιβάσεως του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε την διακριτικό τίτλο   
ΑΤΛΑΝΤΙΣ FM   Νοµού Αττικής. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 17η  Μαρτίου 2009 

3.  Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους.  
 
ΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 11 εδαφ. β και γ του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο κάθε 
µεταβίβαση επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθµού, καθώς και µετοχών ή µεριδίων 
εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθµού σε ποσοστό που υπερβαίνει το 
2,5% του κεφαλαίου της, γνωστοποιείται στο Ε.Σ.Ρ το οποίο εγκρίνει τη µεταβίβαση 
ή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας αυτού. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/ 1999, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 
που λειτουργούσαν την 1.11.1999 θεωρούνται νοµίµως λειτουργούντες. 
 
 
 
Αιτιολογικό 
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου της ακροάσεως του νοµίµου 
εκπροσώπου του σταθµού και του κατατεθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα 
ακόλουθα:   Η εταιρία  µε την επωνυµία ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε  ιδιοκτήτρια  του 
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ραδιοφωνικού σταθµού  µε τον διακριτικό τίτλο ΑΤΛΑΝΤΙΣ  FM Νοµού Αττικής  
µε τις από 18.4.2005 και 13.2.2007 αιτήσεις της προς το Ε.Σ.Ρ  ισχυριζοµένη ότι 
εµπίπτει στη ρύθµιση του άρθρου 12 παρ. 29 του Νόµου 3310/2005 και ζήτησε να 
βεβαιωθεί ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργεί νοµίµως. Οι αιτήσεις 
απορρίφθηκαν µε τις υπ΄αριθ. 310/2005 και 187/2007 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ . 
Εποµένως ο ραδιοφωνικός σταθµός δεν λειτουργεί νοµίµως  και δεν είναι δυνατή η 
έγκριση µεταβιβάσεως του ραδιοφωνικού σταθµού  διότι η από το άρθρο 6 παρ. 11 
του Νόµου 2328/1995  προβλεποµένη έγκριση των µεταβιβάσεων προϋποθέτει  
νοµίµως λειτουργούντα ραδιοφωνικό σταθµό. Το γεγονός ότι µε την υπ΄αριθ. 
704/2008 απόφαση της επιτροπής αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας  
απαγορεύθηκε  η έκδοση πράξης διακοπής της λειτουργίας του σταθµού µε βάση την 
πρώτη των ως άνω αποφάσεων το Ε.Σ.Ρ  δεν ασκεί επιρροή  καθόσον δι αυτής δεν 
ακυρώθηκε η πρώτη απόφαση του Ε.Σ.Ρ και σε κάθε περίπτωση υφίσταται και 
δεύτερη οµοία απόφαση. 
 
                                           
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση προς έγκριση της δια του υπ’ αριθ. 
42736/18.11.2008  συµβολαίου του συµβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτη Γκέκιου 
γενοµένης συµβάσεως µεταβιβάσεως µετοχών  του ραδιοφωνικού σταθµού µε  τον 
διακριτικό τίτλο ΑΤΛΑΝΤΙΣ  FM Νοµού Αττικής  από τον Αντώνιο Τσακίρη προς 
τον Μιχαήλ Χάνδακα. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17 Μαρτίου 2009. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
           
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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