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Σήµερα ηµέρα Τρίτη  8 Ιανουαρίου 2008  και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης τα µέλη Γιάννης Παπακώστας, 
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Εύη ∆εµίρη, Νέστορας Κουράκης και 
Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

 
 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε ανάκληση της 
βεβαιώσεως νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον 
διακριτικό τίτλο «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ FM» Νοµού Χίου   

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 27η Νοεµβρίου 2007.  

 
 

3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 
 

Ι.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρµόδιο όργανο για την 
ανάκληση ατοµικής διοικητικής πράξης είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι 
αρµόδιο για την έκδοσή της. 

 

Αιτιολογικό 
 

Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του νοµίµου εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού προέκυψαν τα ακόλουθα: Το Υπουργείο Τύπου εξέδωσε 
βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ FM» Νοµού Χίου  . 
Όµως 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 ο ραδιοφωνικός σταθµός επί σειρά ετών δεν εξεπλήρωσε την εν 
λόγω υποχρέωσή του. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Ε.Σ.Ρ µε το υπ’αριθ. 11.176/9.8.2007 
έγγραφό του εκζήτησε από τον ραδιοφωνικό σταθµό την υποβολή των εν λόγω στοιχείων 
πλην όµως δεν ήταν δυνατή η αποστολή αυτού του εγγράφου δια τηλεοµοιοτύπου λόγω 
µη λειτουργίας της συσκευής ΦΑΞ του ραδιοφωνικού σταθµού όπως προκύπτει εκ της 
από 19.9.2007 επιβεβαιώσεως. ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι ότι όπως προκύπει εκ του από 
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20.7.2007 φύλλου της ηµερησίας εφηµερίδος υπό τον τίτλο «ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ» 
δηµοσιεύτηκε καταγγελία περί του ότι ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός δεν λειτουργεί 
από δεκαετίας. Κατά την κρίση της Ολοµελείας πράγµατι ο ραδιοφωνικός σταθµός δεν 
λείτουργεί από ετών και η ως άνω Βεβαίωση Νοµίµου Λειτουργίας πρέπει να ανακληθεί.  

 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Ανακαλεί την  βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού 
«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ FM» Νοµού Χίου .  
 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε και  δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Ιανουαρίου 2008. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

 
 
 

 2


