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Σήμερα ημέρα Τρίτη, 3 Μαϊου 2011 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 Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς και  
Γεώργιος Στεφανάκης. Απών το μέλος Κωνσταντίνος Τσουράκης.

Α.  Iστορικό-Νομική θεμελίωση

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 27.10.2010 αίτηση 
του   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΜΑΡΚΑΤΟΥ προς  χορήγηση  βεβαιώσεως  νομίμου 
λειτουργίας του ιδιωτικού  ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο  VIP’S FM 
Νομού Αττικής  .

Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 22α    Μαρτίου  2011 κατά την 
οποία παρέστη εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού.

 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. β’ του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει 
την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και 
αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για 
τη νόμιμη λειτουργία των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
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ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, μπορεί να απευθύνει  σε κάθε 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή, αυτεπαγγέλτως ή σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις, οδηγίες συστάσεις, υποδείξεις, ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων.

IV. To άρθρο 12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005  κατά το οποίον θεωρούνται νομίμως 
λειτουργούντες  εντός  των  ορίων  του  Νομού  Αττικής  και  με  τις  ίδιες  τεχνικές 
προδιαγραφές οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:

Ι) εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31.12.2004,

ΙΙ) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που 
προκυρήχθηκε  με  τις  υπ’  αριθμ.  1430/9.12.1996  (ΦΕΚ  1109  Β΄)  και 
4925/Ε/21.12.2001 (ΦΕΚ 184 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., όπως 
η τελευταία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9615/Ε/10.4.2001 (ΦΕΚ 414 Β΄) και 
175653/Ε/23.7.2001 (ΦΕΚ 954 Β΄) όμοιες και

ΙΙΙ) την 31.12.2004 ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που είχε υποβάλει 
την αίτηση συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου.

Η  κατά τα ως άνω νόμιμη λειτουργία καταλαμβάνει και το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευσή της σχετικής προκήρυξης μέχρι τη χορήγηση  των αδειών, εφόσον 
υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στη νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Β. Αιτιολογικό

Εκ  των  προσκομισθέντων  εγγράφων,  εκ  της  ακροάσεως  του  εκπροσώπου  του 
κατωτέρω σταθμού και του κατατεθέντος  υπομνήματος προέκυψαν  τα ακόλουθα: Ο 
Χαράλαμπος Μαρκάτος είναι ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό 
τίτλο VIP’S FM Νομού  Αττικής   και   όπως  προκύπτει  εκ  του  υπ’  αριθ.  πρωτ. 
75/1.4.2011  έγγραφο  του  Υπουργείο   Πολιτισμού  και  Τουρισμού  είχε  καταθέσει 
αίτηση  για  συμμετοχή  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  του  2001  προς  αδειοδότηση 
ραδιοφωνικών σταθμών Nομού Αττικής άνευ επισυνάψεως των  απαιτουμένων από 
το νόμο και την προκήρυξη  δικαιολογητικών και του νομίμου παραβόλου. Σύμφωνα 
δε με την παρ. Ε΄ της εν λόγω Προκήρυξης αίτηση που δεν συνοδευόταν από το 
τριπλότυπο καταβολής  του παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο, δεν γινόταν αποδεκτή. 
΄Όμως ανεξαρτήτως του παραδεκτού ή μη της ως άνω αιτήσεως,  όπως προκύπτει εκ 
του 8195/Φ386/22.3.2005 εγγράφου της ΕΕΤΤ  ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός δεν 
εξέπεμπε κατά την 29.12.2004 και από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι εξέπεμπε 
κατά την κρίσιμη ημερομηνία ήτοι  την 31.12.2004. Είναι  αληθές ότι στο ως άνω 
έγγραφο της  ΕΕΤΤ αναφέρεται  εκπομπή  από τη συχνότητα 107,8  από άγνωστο 
ραδιοφωνικό  σταθμό,  ουδόλως  όμως  προκύπτει  ότι  η  εν   λόγω  εκπομπή 
πραγματοποιήθηκε από αυτό το  ραδιοφωνικό σταθμό. Εντεύθεν δεν υφίστανται οι 
προϋποθέσεις  του άρθρου 12 παρ. 29 του νόμου 3310/2005 για την υπαγωγή αυτού 
του ραδιοφωνικού σταθμού στην προβλεπομένη ρύθμιση. Η υπό κρίση αίτηση  είναι 
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ουσία  αβάσιμη  και  πρέπει  να  απορριφθεί,  απορριπτομένου  του  αιτήματος  του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού προς επανάληψη της ακροάσεως.              

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.
 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 3/5/2011 και δημοσιεύθηκε κατά την 20η  Μαϊου 
2011.
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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