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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Μαρτίου 2006 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών  ο Αντιπρόεδρος  
∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την κατωτέρω 
αίτηση χορηγήσεως αδείας δικτυώσεως µεταξύ των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθµών  «∆ΙΟΝ» Νοµού Πιερίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία 
∆ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.   και  «MAD TV» Νοµού Αττικής, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας µε την επωνυµία MAD T.V. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 

 
2. 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. α του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί 

τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στο Ν. 2328/1995. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο µετά από ειδική άδεια 

του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση µεταξύ ραδιοφωνικών σταθµών 
διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθµοί που 
δικτυώνονται διαθέτουν νόµιµη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της 
συµφωνίας δικτύωσης. 

 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Με την υπ’ αριθµ. 2/9.1.2006 αίτηση της εταιρίας µε την ∆ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.    
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΟΝ» Νοµού 
Πιερίας, διώκεται η παροχή αδείας δικτυώσεως µε τον τηλεοπτικό σταθµό «MAD 
TV» Νοµού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία MAD T.V. 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.  ΄Όµως κατά το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 
2328/1995 το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί άδεια δικτυώσεως µόνο µεταξύ ραδιοφωνικών σταθµών 
και από καµιά διάταξη Νόµου δεν συγχωρείται έκδοση αδείας δικτυώσεως µεταξύ 
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τηλεοπτικών σταθµών όπως είναι οι προαναφερθέντες.   Κατά συνέπεια η υπό κρίσιν 
αίτηση είναι νόµω αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.  
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την υπ’ αριθµ. 2/9.1.2006 αίτηση της εταιρίας µε την ∆ΙΟΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.    ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε 
διακριτικό τίτλο «∆ΙΟΝ» Νοµού Πιερίας, προς παροχή αδείας δικτυώσεως µε τον 
τηλεοπτικό σταθµό «MAD TV» Νοµού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την 
επωνυµία  MAD T.V. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. – ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 
 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28η Μαρτίου 2006. 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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