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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 27 Μαΐου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύριος Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης.   

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την κατωτέρω 
αίτηση χορηγήσεως αδείας δικτυώσεως µεταξύ των ιδιωτικών ραδιοφωνικών 
σταθµών  «ΑΝΤΕΝΝΑ FM»  Νοµού Αττικής και «ΠΑΛΜΟΣ FM» Νοµού 
Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα. 

 
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. 

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

που λειτουργούσαν κατά την 1η Νοεµβρίου 1999 θεωρούνται ως νοµίµως 
λειτουργούντες. 

 
V. To άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002 κατά το οποίον οι όροι και προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη 
δικτύωση µεταξύ ραδιοφωνικών σταθµών που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε 



διαφορετικό νοµό, ισχύουν και για τη δικτύωση µε ραδιοφωνικούς σταθµούς 
που θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 53 του Ν. 2778/1999. 

 
 

Β. Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την από 4.4.2003 κοινή 
αίτηση της εταιρίας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΤΕΝΝΑ FM» Nοµού Αττικής, και του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΗ 
ιδιοκτήτου του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΟΣ 
FM» Νοµού Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα, διώκεται η παροχή αδείας 
δικτυώσεως. Η αίτηση περιλαµβάνει τα απαιτούµενα από το νόµο στοιχεία, ήτοι το 
από 27.3.2003  ιδιωτικό συµφωνητικό για δικτύωση 5 ωρών µε αναφορά στην 
ύπαρξη οικονοµικού ανταλλάγµατος, παράρτηµα στο οποίο αναφέρονται οι ώρες 
δικτύωσης και ο συνυπολογισµός διαφηµιστικών µηνυµάτων και αφενός την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 12856/Ε/24.5.2001 (ΦΕΚ 631/25.5.2001) άδεια λειτουργίας του πρώτου 
σταθµού και αφετέρου την υπ’ αριθ. 17515/Ε1/2985/6.9.2000 βεβαίωση του 
Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, περί νόµιµης λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 53 
του Ν. 2778/1999, του δευτέρου σταθµού. Κατά συνέπεια συντρέχουν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις χορηγήσεως της αιτουµένης αδείας. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Χορηγεί  άδεια δικτυώσεως του αναµεταδίδοντος ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού 
µε τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΟΣ FM» ιδιοκτησίας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΗ Νοµού Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα µετά του 
αναµεταδιδόµενου ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΤΕΝΝΑ FM»  της εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  Νοµού Αττικής. 
 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 27η Μαΐου    2003. 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 


