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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 17 Μαρτίου  2014 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Άρης Σταθάκης.  Απών το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 10.1.2014 
αίτηση θεραπείας του Εμμανουήλ Γαραντωνάκη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΠΗΛΙΟ Νομού Μαγνησίας, κατά της 
υπ’ αριθμ. 459/18.9.2007 αποφάσεως του ΕΣΡ.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  25η Φεβρουαρίου 2014. 

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, της ακροάσεως του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΡΑΔΙΟ  ΠΗΛΙΟ Νομού  Μαγνησίας,  και  του 
υποβληθέντος  υπομνήματος,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ’  αριθμ. 
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459/18.9.2007  απόφαση  του  ΕΣΡ  απορρίφθηκε  η  αίτηση  του  Εμμανουήλ 
Γαραντωνάκη  προς  χορήγηση  βεβαιώσεως  νομίμου  λειτουργίας  του  ως  άνω 
ραδιοφωνικού σταθμού. Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε η υπό κρίση αίτηση 
θεραπείας  και  μετ’  αυτής  υποβλήθηκε  το  από  7.3.2014  υπόμνημα  και  πρόσθετα 
στοιχεία.  Εκ  της  εκτιμήσεως  των  στοιχείων  προκύπτει  η  λειτουργία  του 
ραδιοφωνικού σταθμού κατά την 1.11.1999 και επομένως, η κατά το άρθρο 53 του 
νόμου 2778/1999 νόμιμη λειτουργία. Ενδείκνυται η αποδοχή της υπό κρίση αιτήσεως 
θεραπείας,  η  ανάκληση   της   υπ’  αρ.  459/18.9.2007  αποφάσεως  του  ΕΣΡ και  η 
χορήγηση βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας για τον εν λόγω ραδιοφωνικό σταθμό. 
Μειοψήφησαν  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας  και  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς, κατά τους οποίους η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί.  Εν 
όψει της ισοψηφίας υπερισχύει κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η 
ψήφος του Προέδρου.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται την υπό κρίση αίτηση  θεραπείας   κατά της  υπ’ αρ. 459/18.9.2007 
αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 

2. Ανακαλεί την ως άνω απόφαση.

3. Χορηγεί  την  υπ’  αριθμ.  4/17.3.2014  βεβαίωση  νομίμου  λειτουργίας  στην 
επιχείρηση του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΡΑΔΙΟ ΠΗΛΙΟ 
Νομού Μαγνησίας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 2α Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

         

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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