
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 107/11.2.2013Αριθ. 107/11.2.2013

     Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 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 και Γεώργιος Στεφανάκης. Απουσίασε το μέλος  
Άρης Σταθάκης. 

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ. 
10943/13.12.2013  αίτηση  θεραπείας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  διακριτικό 
τίτλο   «EN JOY»  Νομού  Aχαΐας,   κατά  των  υπ’  αριθμ.  548/4.11.2008, 
109/10.3.2009 και 581/30.11.2010 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  29η Ιανουαρίου 2013. 

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  του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  «EN 
JOY» Νομού Aχαΐας προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ΄ αριθμ. 548/4.11.2008 απόφαση 
του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  έγιναν  δεκτά  τα  ακόλουθα  πραγματικά 
περιστατικά: «Εκ των υπό του αιτούντος προσκομισθέντων εγγράφων αποδείχθηκε ότι ο 
ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο EN JOY λειτουργούσε στο Νομό Αχαϊας, 
κατά την 1η Νοεμβρίου 1999 και εντεύθεν, κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, 
λειτουργεί νομίμως. Η αίτηση είναι ουσία βάσιμη και ενδείκνυται η αποδοχή της». Με 
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βάση αυτές  τις  παραδοχές το ΕΣΡ εξέδωσε την υπ’ αριθ.  70/30.6.2006 βεβαίωση περί 
νομίμου  λειτουργίας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  EN  JOY  Νομού  Αχαϊας.  Όμως 
επακολούθησε η καταγγελία  του Δημητρίου Κακούρη με  την οποία,  εκτός  των άλλων 
υποβλήθηκαν  δύο  έγγραφα  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Αχαϊας  Διέυθυνση 
Μεταφορών – Επικοινωνιών και Ναυτιλίας με ημερομηνίες 16.9.1999 και 5.3.2002 στα 
οποία  αναφέρονται  οι  ραδιοφωνικοί  σταθμοί  που λειτουργούσαν  στο Νομό Αχαϊας  τις 
αντίστοιχες  περιόδους στις  οποίες δεν περιλαμβάνεται  ο ραδιοφωνικός  σταθμός με τον 
διακριτικό τίτλο EN JOY Νομού Αχαΐας. Επομένως ο σταθμός δεν  λειτουργούσε κατά την 
κρίσιμη ημερομηνία της 1.11.1999 και εντεύθεν δεν θεωρείται νομίμως λειτουργών». Με 
αυτό το αιτιολογικό, ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 70/30.6.2006 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας 
του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού. Κατά της ως άνω αποφάσεως ασκήθηκε η υπ’ αρ. 
πρωτ.  11662/26.11.2008  αίτηση  θεραπείας,  η  οποία  απορρίφθηκε  δια  της  υπ’  αριθμ. 
109/10.3.2009  αποφάσεως  του  ΕΣΡ.   Κατά  της  προαναφερθείσας  548/4.11.2008 
αποφάσεως ασκήθηκε νέα με αριθμ. πρωτ. 10269/22.10.2010 αίτηση θεραπείας και μετ’ 
αυτής υποβλήθηκαν τα με αρ. πρωτ. 11924/26.11.2010 και 12038/30.11.2010 υπομνήματα 
και πρόσθετα στοιχεία. Επί της υποθέσεως εκδόθηκε η 581/30.11.2010 απόφαση του ΕΣΡ, 
κατά την οποίαν «Τα υποβληθέντα στοιχεία δεν αναίρεσαν τα δια της προσβαλλομένης 
αποφάσεως  γενόμενα  δεκτά  πραγματικά  περιστατικά.  Ενδεικτικό  είναι  ότι  σε  όλες  τις 
δηλώσεις  εισοδήματος  των  ετών  1998  έως  2005  που  είχαν  υποβληθεί  στο  Ε.Σ.Ρ. 
αναφέρεται  ως  επαγγελματική  δραστηριότητα  «διαφημίσεις»,  ως  επίσης  και  στα 
υποβληθέντα  τιμολόγια  αναφέρεται  ως  επαγγελματική  δραστηριότητα  «διαφημίσεις  – 
δημόσιες σχέσεις». Με αυτό το αιτιολογικό, απορρίφθηκε η δεύτερη αίτηση θεραπείας του 
ραδιοφωνικού σταθμού. Ήδη με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας διώκεται η ανάκληση της 
548/4.11.2008 αποφάσεως του ΕΣΡ. Εκ της εκτιμήσεως των στοιχείων που υποβλήθηκαν 
δεν  αναιρούνται  τα  δια  των προσβαλλομένων  αποφάσεων  γενόμενα  δεκτά  πραγματικά 
περιστατικά. Εκ του υποβληθέντος καταλόγου διαφημιστικών μηνυμάτων, δεν αναιρείται η 
εκ των τιμολογίων της επιχειρήσεως και εκ του από 16.9.1999 εγγράφου του Δασαρχείου 
Πατρών προκύπτουσα βεβαιότης ότι ο επίμαχος ραδιοφωνικός σταθμός δεν λειτουργούσε 
την 1.11.1999 και η επιχείρηση περιοριζόταν σε διαφημίσεις και δημόσιες σχέσεις, όπως 
αναφέρεται στον τίτλον αυτής. Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να 
απορριφθεί. 
  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο  EN 
JOY Νομού  Αχαΐας,   κατά  κατά  των  υπ’  αριθμ.  548/4.11.2008,  109/10.3.2009  και 
581/30.11.2010 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  κατά  την  11η Φεβρουαρίου 2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 25η Φεβρουαρίου  2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

        

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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