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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Φεβρoυαρίου  2006 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης  και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από   25.1.2006 

αίτηση ανακλήσεως του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΓΚΑΣΟΥΛΗ  ιδιοκτήτου του 
ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  Νοµού 
Κοζάνης κατά της υπ’ αριθ. 387/4.10.05 αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 28η  Φεβρουαρίου 2006.   
 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 
 

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 
ραδιοφωνία και η τηλεόραση 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. Ενώ εξάλλου κατά το αρ. 21 παρ. 1 του αυτού νόµου αρµόδιο 
για την ανάκληση ατοµικής διοικητικής πράξης είναι το όργανο που την εξέδωσε. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Με την υπ’ αριθ. 387/4.10.05 απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
απορρίφθηκε η αίτηση του ∆ηµητρίου Γκαγκασούλη περί εκδόσεως Βεβαιώσεως 
Νοµίµου Λειτουργίας κατά το  53 του Ν. 2778/1999 του ραδιοφωνικού σταθµού 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  Νοµού Κοζάνης και µε την υπ’ αριθ. 
465/29.11.2005 απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας κατά της προηγουµένης 
αποφάσεως.  ΄Ηδη όµως έχουν υποβληθεί έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο ως 
άνω ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία στα Νοµό 
Κοζάνης. Εποµένως πρέπει να ανακληθούν οι ως άνω αποφάσεις και να χορηγηθεί 
στον ραδιοφωνικό σταθµό Βεβαίωση Νοµίµου Λειτουργίας αυτού. 
Μειοψήφησε o Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Ιωάννης 
Λασκαρίδης και εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη  κατά τους οποίους η αίτηση είναι ουσία 
αβάσιµη και θα έπρεπε να απορριφθεί. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Ανακαλεί  την  υπ’ αριθ. 387/4.10.2005   απόφαση αυτού. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28η Φεβρουαρίου  2006. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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