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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, και τα µέλη 
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, , Εύη ∆εµίρη ,  Γιάννης Παπακώστας Νέστορας 
Κουράκης και Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών ο Αντιπρόεδρος  
∆ηµήτριος Χαραλάµπης 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 27.12.2007 

αίτηση θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθµού ΕΛΛΑ∆Α FM Νοµού Σερρών  
κατά των 353/19.6.2007 και  495/9.10.07 αποφάσεων αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Ιανουαρίου  2008. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

Ι.  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 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. 
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Εκ των στοιχείων του φακέλλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθµού και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα εξής: Με την υπ’ αριθ. 
353/19.6.2007 απόφαση του Ε.Σ.Ρ έγιναν δεκτά τα ακόλουθα «Ο Παναγιώτης 
Τσαφαρίδης έκανε δήλωση ενάρξεως επαγγέλµατος από 20.7.1997 πλην όµως 
νεότερη δήλωσή του περί παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών έγινε κατά την 
15.6.2000. Ενδεικτικό της αληθείας αυτής της ηµεροµηνίας προκύπτει εκ του από 
31.1.2001 πιστοποιητικού του Επιµελητηρίου Σερρών κατά το οποίο ο ραδιοφωνικός 
σταθµός λειτουργεί από την 15.6.2000. Είναι αληθές ότι στον από 11.8.2000 πίνακα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρεται ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός µε 
τον διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑ∆Α FM ιδιοκτησίας Αναστάσιου Γκαβανόζη 
λειτουργούσε την 1.11.1999 πλην όµως το έγγραφο τούτο έχει συνταγεί µετά την 
υποβολή από τον ως άνω φερόµενο ως ιδιοκτήτη στοιχείων τα οποία υπέβαλε κατά 
την 18.2.2000. Kαι υπό τη εκδοχή ότι ο Αναστάσιος Γκαβανόζης είχε θέσει σε 
λειτουργία ραδιοφωνικό σταθµό προ της 1.11.1999 δεν αποδεικνύεται έγκυρη 
µεταβίβαση αυτού δια συµβολαιογραφικού εγγράφου  και σε κάθε περίπτωση δεν 
αποδεικνύεται λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού µε λογότυπο ΕΛΛΑ∆Α FM 106,9. 
Επίσης άξιον παρατηρήσεως είναι ότι ενώ κατά την 29.5.2000 καταρτίστηκε ακύρως 
µε ιδιωτικό έγγραφο  µεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθµού από τον Αναστάσιο 
Γκαβανόζη στον Παναγιώτη Τσαφαρίδη, µετά 10 ηµέρες ήτοι την 8.5.2000 ο 
Παναγιώτης Τσαφαρίδης αναµεταβίβασε στον Αναστάσιο Γκαβανόζη τον εξοπλισµό 
του ραδιοφωνικού σταθµού. Ενόψει όλων τούτων δεν προκύπτει βεβαιότης 
λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού κατά την 1.11.1999» Με  βάση αυτά τα 
πραγµατικά περιστατικά απορρίφθηκε η αίτηση προς χορήγηση Βεβαιώσεως 
Νοµίµου Λειτουργίας για τον ως άνω ραδιοφωνικό σταθµό. Κατά της εν λόγω 
αποφάσεως ασκήθηκε αίτηση θεραπείας η οποία απορρίφθηκε µε την υπ’ αριθ. 
495/07 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.Κατά των εν λόγω δύο αποφάσεων ασκήθηκε η υπό 
κρίσιν αίτηση θεραπείας η οποία κατά το µέρος που πλήττει την δεύτερη των 
αποφάσεων είναι προεχόντως απαράδεκτή διότι δεν νοείται αίτηση θεραπείας κατά 
αποφάσεως εκδοθείσης επί αιτήσεως θεραπείας. Εξάλλου η υπό κρίση αίτηση 
θεραπείας κατά το µέρος που δι αυτής πλήττεται  η πρώτη των αποφάσεων είναι 
ουσία αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο δε διότι όπως προκύπτει εκ των               
εγγράφων  της  Ε.Ε.Τ.Τ  µε Α.Π 39950/28.12.2005 και Α.Π 13029/9.3.2007τα αποία 
αφορούν καταγραφές ραδιοφωνικών σταθµών στο Νοµό Σερρών κατά το χρονικό 
διάστηµα 7 και 13 ∆εκεµβρίου 2005 και  23.2.2007 αντίστοιχα από την           
συχνότητα 106,9 από την οποία φέρεται ότι εκπέµπει ο ως άνω ραδιοφωνικός 
σταθµός δεν εξέπεµπε ραδιοφωνικός σταθµός µε λογότυπο  ΕΛΛΑ∆Α FM  αλλά 
εξέπεµπε ραδιοφωνικός σταθµός µε λογότυπο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Εποµένως δεν 
πρόκειται περί ραδιοφωνικού σταθµού αλλά περί αναµεταδότου προγράµµατος άλλου 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Εποµένως 
ορθώς έχει απορριφθεί δια της πρώτης των αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ η αίτηση περί 
εκδόσεως Βεβαιώσεως Νοµίµου Λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού και η περί 
του αντιθέτου υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.  
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
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Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση  θεραπείας  κατά των 353/19.6.2007 και  
495/9.10.07 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ.. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 5η Φεβρουαρίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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