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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 2 Μαρτίου 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 23.12.2009 

αίτηση θεραπείας ραδιοφωνικού σταθµού  Νοµού Ω∆ΕΙΟ 90,9 Νοµού Αχαΐας,  
κατά της 566/15.12.2009 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  26η Ιανουαρίου 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 Ω∆ΕΙΟ 90,9 Νοµού Αχαΐας και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ΄αριθµ. 340/13.9.2005 απόφαση του 
Ε.Σ.Ρ. είχε βεβαιωθεί η παράνοµη λειτουργία του ως άνω ραδιοφωνικού σταθµού, αλλά 
κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε αίτηση θεραπείας η οποία έγινε δεκτή µε την 
υπ΄αριθµ. 14/12.1.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ανακληθείσης µετά ταύτα της προσβληθείσης 
αποφάσεως και εκδοθείσης της 101/27.11.06 βεβαιώσεως νοµίµου λειτουργίας του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο Ω∆ΕΙΟ 90,9 πρώην SUPER B 90,9 Νοµού 
Αχαΐας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΥΡΩΜΠΙΖΝΕΣ ΕΠΕ.   Όµως επακολούθησε η 
566/15.12.2009 απόφαση µε την οποία έγιναν δεκτά τα εξής πραγµατικά περιστατικά:  
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«Όπως προκύπτει  εκ του υπ’ αριθ. 37680/Φ386/3.8.2009 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Τ που 
αφορά µετρήσεις στο Νοµό Αχαϊας κατά την 14/7/2009 και 15/7/2009 διαπιστώθηκε ότι ο 
εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός δεν εξέπεµπε στη συχνότητα 90,9 καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος. Πλέον τούτων,  καίτοι ο ραδιοφωνικός 
σταθµός είχε υποχρέωση εκ του αρθρ. 4 του Π.∆ 310/96 να υποβάλλει κατά µήνα 
Ιανουάριο κάθε έτους τα εις την εν λόγω διάταξη του Νόµου αναφερόµενα στοιχεία, επί 
σειρά ετών δεν εξεπλήρωσε την εν λόγω υποχρέωσή του, συναγοµένου και εκ τούτου της 
µη λειτουργίας του. Ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθµού ότι κατά την ως 
άνω περίοδο εξέπεµπε από την προαναφερθείσα συχνότητα µε τον διακριτικό τίτλο STAR 
FM  90,9, όµως γνωστοποίηση τοιαύτης µεταβολής του λογοτύπου του ραδιοφωνικού 
σταθµού, δεν έχει γίνει από τον φορέα του προς το Ε.Σ.Ρ όπως είχε υποχρέωση. Ενόψει  
του ότι κατά το αρθρο 7 παρ. 13 του Νόµου 2328/1995 στοιχείο της αδείας του 
ραδιοφωνικού σταθµού είναι και ο διακριτικός  του τίτλος καθώς και η περιγραφή του 
ηχητικού σήµατος, ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού ότι επί 
σειρά ετών λειτουργεί µε άλλο λογότυπο θα συνιστούσε παράβαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας και εντεύθεν προϋπόθεση επιβολής διοικητικών κυρώσεων». Με βάση αυτά τα 
πραγµατικά περιστατικά, ανακλήθηκε µε την ανωτέρω απόφαση, η   υπ’ αριθ. 
101/27.11.06  βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθµού.  Κατά 
της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε η υπό κρίση αίτηση θεραπείας.   ΄Όµως όπως προκύπτει 
εκ του υπ΄αριθµ. 2187/7.4.2005 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) έχει καταχωρηθεί σε αυτό 
η υπ΄αριθµ. 12759/25.9.2003 πράξη λύσεως της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΕΥΡΩΜΠΙΖΝΕΣ ΕΠΕ, φορέως του επίµαχου ραδιοφωνικού σταθµού, στην οποία 
διαλαµβάνεται δήλωση των εταίρων ότι η εταιρεία δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό 
στοιχείο και ότι τελεί σε αδράνεια από την 2.4.2000. Πρόδηλον είναι ότι ο ραδιοφωνικός 
σταθµός δεν εκπέµπει από τον διαλυθέντα ήδη φορέα, αλλά παρανόµως από άλλο φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο γι΄αυτό, προς συγκάλυψη της παρανοµίας, ο διακριτικός του τίτλος 
µεταβάλλεται συνεχώς από SUPER B, µετά ταύτα Ω∆ΕΙΟΝ και µετά ταύτα STAR.  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι από το Ε.Σ.Ρ. έχει εκδοθεί η υπ΄αριθµ. 67/30.8.2005 βεβαίωση 
νοµίµου λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού στο Νοµό Αχαΐας, µε το διακριτικό τίτλο 
STAR FM ιδιοκτησίας Γεωργίου Αναστασόπουλου, ο οποίος λειτουργεί νοµίµως και ότι η 
Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ. κατά την συνεδρίαση της 15.12.2009 δεν δέχθηκε αίτηµα µεταβολής 
του διακριτικού του τίτλου του επίµαχου ραδιοφωνικού σταθµού από Ω∆ΕΙΟΝ σε STAR.    
Η υπό κρίσιν αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί. 

  
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας ραδιοφωνικού σταθµού  Νοµού Ω∆ΕΙΟ 90,9 Νοµού 
Αχαΐας,  κατά της 566/15.12.2009 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ.  
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 2α Μαρτίου 2010. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

          

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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