
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  1199//1177..77..22000022  

 
Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2002 και ώρα 11:00 το 

Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Εύη ∆εµίρη,  
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, Ροδόλφος Μορώνης. Απών  ο 
κ. Γιάννης Παπακώστας 

 
 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη 
παράνοµη δικτύωση των σταθµών «ΣΦΑΙΡΑ» νοµού Αττικής και «ΚΑΝΑΛΙ 
20» νοµού Μεσσηνίας από της 20ης  έως της 23ης Απριλίου 2002. 

 
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 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση 

µεταξύ ραδιοφωνικών σταθµών διαφορετικών περιοχών µόνον µετά από ειδική άδεια 
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και απαγορεύεται στους τοπικούς 
ραδιοφωνικούς σταθµούς να αναµεταδίδουν το πρόγραµµα άλλου ελληνικού σταθµού 
εκτός από σύντοµες ελληνόγλωσσες  ενηµερωτικές εκποµπές. 

 
ΙΙΙ. To άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 

που λειτουργούσαν κατά την 11η Νοεµβρίου 1999 θεωρούνται ως νοµίµως 
λειτουργούντες. 

 
IV. Τα άρθρα 4 παραγρ. 1 και 8 παραγρ. 5 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύουν. 
 
V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β, στ και παρ. 2 του Ν. 2863/2000. 
 

Β. Αποδεικτικά στοιχεία 
 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκ των στοιχείων του φακέλου της 
ακροάσεως του εκπροσώπου του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «ΚΑΝΑΛΙ 20» 
νοµού Μεσσηνίας διαπίστωσε ότι ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός από της 20ης  
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έως της 23ης Απριλίου 2002 εξέπεµπε το πρόγραµµα του ιδιωτικού ραδιοφωνικού 
σταθµού «ΣΦΑΙΡΑ». 
∆εν πρόκειται περί δικτυώσεως, αλλά περί παρανόµου αναµεταδόσεως,  υπό του 
πρώτου ραδιοφωνικού σταθµού, προγράµµατος του δευτέρου ραδιοφωνικού 
σταθµού. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό «ΚΑΝΑΛΙ 20 – ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΚΑΣ» για αναµετάδοση προγράµµατος του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού 
«ΣΦΑΙΡΑ», την κύρωση της συστάσεως προς συµµόρφωση εντός 5 ηµερών από της 
κοινοποιήσεως της παρούσης αποφάσεως. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17η Ιουλίου 2002. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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