
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 347/27.6.2012Αριθ. 347/27.6.2012

Σήμερα ημέρα   Τετάρτη 27.6.2012 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 Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς.

Iστορικό -Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  κατωτέρω 
αίτηση χορηγήσεως αδείας δικτυώσεως μεταξύ των ιδιωτικών ραδιοφωνικών 
σταθμών  «BEST RADIO» Nομού Αττικής και  «d-CODE 96,2 FM (πρώην 
ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ)» Νομού Χανίων.

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 
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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  υπ’αρ. 
5720/31.5.2012  κοινή  αίτηση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  THREE  DEE 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο «BEST RADIO» Nομού Αττικής, και της 
ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ, ιδιοκτήτριας 
του  ιδιωτικού  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  «d-CODE  96,2  FM 
(πρώην  ΡΑΔΙΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ)»  Νομού  Χανίων,  διώκεται  η  παροχή  αδείας 
δικτυώσεως. Η αίτηση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, ήτοι το 
από 30.3.2012  ιδιωτικό συμφωνητικό για δικτύωση μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως 
με  μη  αναφορά  στην  ύπαρξη  οικονομικού  ανταλλάγματος,  παράρτημα  στο  οποίο 
αναφέρονται οι ώρες δικτύωσης και ο συνυπολογισμός διαφημιστικών μηνυμάτων 
και αφενός την υπ’ αριθ. 12872/Ε/24.5.01 Απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ 
περί  Νομίμου  Λειτουργίας  του  πρώτου  σταθμού  και  αφετέρου  την  υπ’  αριθ. 
1931/Ε/1.2.2002  βεβαίωση  του  Υπουργείου  Τύπου  και  ΜΜΕ  περί  νομίμου 
λειτουργίας  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 ραδιοφωνικού σταθμού με  τον 
διακριτικό  τίτλο  «d-CODE 96,2  FM (πρώην ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ)»  Νομού 
Χανίων,  ιδιοκτησίας  της  ατομικής  επιχείρησης  με  την  επωνυμία  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ, μετά του αναμεταδιδόμενου ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού 
με τον διακριτικό τίτλο «BEST RADIO» Nομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία THREE DEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κρίθηκε  και  αποφασίστηκε  κατά  την  27η Ιουνίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 4η Ιουλίου 2012.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
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