
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αριθ. 316/27.6.2013Αριθ. 316/27.6.2013

Σήμερα  ημέρα    Πέμπτη  27.6.2013  και  ώρα  13:00  το  Κλιμάκιο  
Εκδόσεως  Βεβαιώσεων  Νομίμου  Λειτουργίας  και  δικτυώσεων  
Ραδιοφωνικών Σταθμών Περιφέρειας,   το  οποίο  έχει  συσταθεί  μετά  από  
απόφαση  της Ολομέλειας του  Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατά  
τη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2005 και 12ης Δεκεμβρίου 2006 συνήλθε  
σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  παρέστησαν  η  Αντιπρόεδρος  του  ΕΣΡ   Λίνα  
Αλεξίου ως Πρόεδρος του Κλιμακίου και τα μέλη  Γιάννης Παπακώστας και  
Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 29.3.2013 κοινή 
αίτηση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο «EASY 97,2 
FM  (ΠΡΩΗΝ  ΑΝΤΕΝΝΑ  RADIO)» Nομού  Αττικής  και  της  εταιρείας  με  την 
επωνυμία  RADIO-TV  PRESS  ΠΕΛΛΑ  Ε.Π.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού με διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΛΑ FM STEREO» Νομού Πέλλας, για τη λύση 
συμβάσεως  δικτυώσεως  η  οποία  είχε  χορηγηθεί  δια  της  υπ’  αριθ.  396/6.10.2011 
αποφάσεως του ΕΣΡ.

Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους,  ενώ  ο  έλεγχος  και  η  επιβολή  των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

ΙΙ.   Το  άρθρο  21  του  Ν.  2690/1999,  κατά  το  οποίο  αρμόδιο  για  την  ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε.

Αιτιολογικό

Με την υπ΄ αριθ. 396/6.10.2011 απόφαση του ΕΣΡ είχε χορηγηθεί άδεια δικτυώσεως 
μεταξύ του ραδιοφωνικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο  «EASY 97,2 FM (ΠΡΩΗΝ 
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ΑΝΤΕΝΝΑ RADIO)» Nομού Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  και  του  ραδιοφωνικού  σταθµού  µε 
διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΛΑ FM STEREO» Νομού Πέλλας,  ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία RADIO-TV PRESS ΠΕΛΛΑ Ε.Π.Ε.. Όμως, όπως προκύπτει εκ της 
από 29.3.2013 δηλώσεως των εκπροσώπων των ως άνω ραδιοφωνικών σταθμών, η 
ως  άνω  σύμβαση   δικτυώσεως  έχει  λυθεί.  Ενδείκνυται  όπως  ανακληθεί  η 
χορηγηθείσα άδεια δικτυώσεως.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 396/6.10.2011 άδεια δικτυώσεως ραδιοφωνικών σταθμών.

Κρίθηκε  και  αποφασίστηκε  κατά  την  27η Ιουνίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 9η Ιουλίου 2013.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

2

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΙΜΕ-ΡΙ5


