
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Αριθ. 270/3.6.2013

     Σήμερα,  ημέρα  Δευτέρα  3  Ιουνίου  2013  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 Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης και Άρης Σταθάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ. 
3969/23.4.2013 αίτηση θεραπείας των ραδιοφωνικών σταθμών με το διακριτικό τίτλο 
REAL FM (ΠΡΩΗΝ  ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ) Νομού Αττικής και  ΠΑΛΜΟΣ Νομού 
Δωδεκανήσου κατά της υπ’ αριθμ. 172/1.4.2013 αποφάσεως του ΕΣΡ.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  28η  Μαΐου 2013. 

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η τηλεόραση  
υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό την αντικειμενική και με 
ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που δραστηριοποιούνται στην 
παροχή τηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  24  του  Ν.  2690/1999 κατά  το  οποίον,  αν  από  τις  σχετικές  διατάξεις  δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής κατά 
πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει με αίτηση θεραπείας από τη 
διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την τροποποίηση αυτής.
 
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως των εκπροσώπων των ραδιοφωνικών 
σταθμών με το διακριτικό τίτλο REAL FM (ΠΡΩΗΝ  ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ) Νομού Αττικής 
και  ΠΑΛΜΟΣ Νομού  Δωδεκανήσου,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:   Με  την  υπ’  αριθ. 
172/1.4.2013 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έγιναν δεκτά τα εξής: 
«Με  την  υπ’αρ.  7485/27.7.2012  κοινή  αίτηση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας 
του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο  «REAL FM (ΠΡΩΗΝ  ΡΑΔΙΟ 
ΒΕΡΟΝΙΚΑ)» Nομού  Αττικής,  και  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ  -  ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ο.Ε., ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΟΣ» Νομού Δωδεκανήσου, διώκεται η 
παροχή αδείας  δικτυώσεως  των εν λόγω ραδιοφωνικών σταθμών προς  αναμετάδοση του 
προγράμματος  του πρώτου από τον δεύτερο.  Μετά της  αιτήσεως έχει  υποβληθεί  το από 
1.6.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό των φορέων των ραδιοφωνικών σταθμών ως και παράρτημα 
για δικτύωση μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως, στο οποίο αναφέρονται οι ώρες δικτύωσης 
και ο συνυπολογισμός διαφημιστικών μηνυμάτων. Όμως, όπως προκύπτει εκ της με Α.Π. 
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555/ΕΣ/27.2.2013 εκθέσεως του εις το ΕΣΡ υπηρετούντος νομικού, ήδη υφίσταται δικτύωση 
στο  νομό  Δωδεκανήσου  μεταξύ  του   αναμεταδιδομένου  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό τίτλο   «REAL FM (ΠΡΩΗΝ  ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ)» Nομού Αττικής και του 
αναμεταδίδοντος    ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  «ΑΡΤΕΜΙΣ FM 94,4» 
Νομού Δωδεκανήσου, η οποία είχε εγκριθεί δια της 539/22.12.2011 αποφάσεως του ΕΣΡ». 
Με βάση αυτά  τα  πραγματικά  περιστατικά,  απορρίφθηκε  η  αίτηση προς  παροχή  αδείας 
δικτυώσεως  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΠΑΛΜΟΣ» Νομού 
Δωδεκανήσου  μετά  του   ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  «REAL  FM» 
(ΠΡΩΗΝ « ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ») Νομού Αττικής. Κατά της ως άνω αποφάσεως ασκήθηκε 
η υπό κρίση αίτηση θεραπείας και πρόσθετα στοιχεία. Όπως προκύπτει εκ του από 5.4.2013 
εγγράφου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., φορέα του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό 
τίτλο  «REAL FM (ΠΡΩΗΝ   ΡΑΔΙΟ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ)» Nομού  Αττικής,  η  σύμβαση 
δικτυώσεως του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού μετά του αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΑΡΤΕΜΙΣ  FM  94,4» Νομού  Δωδεκανήσου  έχει 
καταγγελθεί  και  εντεύθεν  έχει  λυθεί.  Ενδείκνυται  η  αποδοχή  της  υπό  κρίση  αιτήσεως 
θεραπείας, η ανάκληση  των  υπ’ αριθμ. 539/22.12.2011 και 172/1.4.2013 αποφάσεων του 
ΕΣΡ και η έγκριση της εν λόγω συμβάσεως δικτυώσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται  την  υπό  κρίση  αίτηση   θεραπείας   κατά  της  υπ’  αριθμ.  172/1.4.2013 
αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 
2. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 172/1.4.2013 απόφαση του.
3. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 539/22.12.2011 άδεια δικτυώσεως του ΕΣΡ.
4. Χορηγεί  άδεια  δικτυώσεως  του  αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό τίτλο  «ΠΑΛΜΟΣ» Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την 
επωνυμία  ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ  -  ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ο.Ε.  
(ΠΑΛΜΟΣ  Ο.Ε.),  μετά  του  αναμεταδιδόμενου ραδιοφωνικού  σταθμού  με  τον 
διακριτικό  τίτλο  «REAL FM (ΠΡΩΗΝ   ΡΑΔΙΟ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ)» Nομού  Αττικής, 
ιδιοκτησίας  της  επιχείρησης  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 3η Ιουνίου 2013, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε 
κατά τη 19η Ιουνίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

         

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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