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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης 
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 30.12.2009 

αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ του Ελευθερίου, ιδιοκτήτη του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο «ΕΝ ΠΛΩ 90,7» νοµού Ηρακλείου,  
κατά των 125/17.3.2009 και 452/20.7.2009 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  9η Φεβρουαρίου 2010. 

 
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, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθµού µε το διακριτικό τίτλο «ΕΝ ΠΛΩ 90,7» νοµού Ηρακλείου και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Εκδόθηκε από το Ε.Σ.Ρ. η υπ’ αριθ. 3/13.5.2008 
βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθµού, αλλά µετά ταύτα 
διαπιστώθηκε ότι µεταξύ των υποβληθέντων στοιχείων για την έκδοση της βεβαιώσεως 
υπήρχαν και πλαστά τοιαύτα. Γι’ αυτό  µε την υπ’αριθ. 125/17.3.2009 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 
ανακλήθηκε η προαναφερθείσα βεβαίωση. Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε αίτηση 
θεραπείας η οποία απορρίφθηκε µε την υπ’ αριθ. 452/20.7.2009 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Ήδη 
µε την υπό κρίση αίτηση διώκεται η ανάκληση των ως άνω δύο αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ., 
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άλλως η αναστολή εκτελέσεως της πρώτης εξ αυτών. Ισχυρίζεται ο αιτών ότι απέκτησε την 
επιχείρηση του ραδιοφωνικού σταθµού µε το υπ’ αριθ. 7203/19.9.2008 συµβόλαιο της 
συµβολαιογράφου Ηρακλείου Εµµανουέλλας Καµπάνη – Τσαγκαράκη και ότι τα 
φερόµενα ως πλαστά έγγραφα υπέβαλε στο Ε.Σ.Ρ. ο προηγούµενος ιδιοκτήτης, Αντώνιος 
Τσαπίνος. Ο ισχυρισµός αυτός δεν ασκεί καµία επιρροή διότι εφόσον η βεβαίωση 
εκδόθηκε επί τη βάσει πλαστών εγγράφων, ορθώς ανακλήθηκε, ανεξαρτήτως του 
προσώπου το οποίον ενήργησε την πλαστογραφία. Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία 
αβάσιµη και κατά τα δύο αιτήµατά της και πρέπει να απορριφθεί. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την αίτηση του ραδιοφωνικού σταθµού  «ΕΝ ΠΛΩ 90,7» νοµού Ηρακλείου 
προς ανάκληση, άλλως προς αναστολή εκτελέσεως, των 125/17.3.2009 και 452/20.7.2009 
αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ.  
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η Φεβρουαρίου 2010. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

          

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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