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Σήµερα ηµέρα Τρίτη  4 Μαρτίου 2008 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 Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,  
Εύη ∆εµίρη ,  Γιάννης Παπακώστας, και Κωνσταντίνος Τσουράκης. 
Απών το µέλος Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 29.11.2007 

αίτηση ανακλήσεως του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο KISS 
FM 92,2  Νοµού Αχαϊας κατά των 461/18.9.2007 και 529/6.11.2007 αποφάσεων 
αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 26η  Φεβρουαρίου 2008. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

Ι.  Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 
ραδιοφωνία 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 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 
 

Κατόπιν αιτήσεως της Θεοδώρας Φωτακοπούλου εκδόθηκε από το Ε.Σ.Ρ η υπ’ αριθ. 
54/14.6.2005Βεβαίωση Νοµίµου Λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον 
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διακριτικό τίτλο KISS FM 92,2  Νοµού Αχαϊας ως εκ του ότι λειτουργούσε την 
1.11.1999 και εντεύθεν λειτουργεί νοµίµως κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν.οµου 
2778/1999. Το Ε.Σ.Ρ εξέδωσε την εν λόγω βεβαίωση στηριχθέν στην υποβληθείσα 
από της αιτούσης κυρωµένη φωτοτυπία του από 3.8.1999 φύλλου της εφηµερίδος 
«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ»  και το από 9.9.1999 φύλλο της αυτής εφηµερίδος στα οποία 
αναφέρεται  και ως λειτουργών ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθµός. ΄Όµως µετά ταύτα 
υποβλήθηκε  από τον ΄Αγγελο Κάνιστρα η από 4.6.2007 αίτηση προς ανάκληση της 
ως άνω βεβαιώσεως. Κατά την συζήτηση της υποθέσεως ο αιτών προσκόµισε  τόµους 
ης ως άνω εφηµερίδος από τους οποίους προέκυπτε  ότι στα υπό τις ως άνω 
ηµεροµηνίες φύλλα δεν είχαν καταχωρηθεί αναφορές σχετικές µε τον 
προαναφερθέντα ραδιοφωνικό σταθµό. Φωτοτυπίες των εν λόγω φύλλων ελήφθησαν 
από την Ολοµέλεια και τοποθετήθησαν  στον σχετικό φάκελο. Ενόψει τούτων το 
Ε.Σ.Ρ  µε την υπ’ αριθ. 461/18.9.2007 απόφασή του ανεκάλεσε την προαναφερθείσα 
βεβαίωση. Κατά της αποφάσεως αυτής  η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθµού 
υπέβαλε την από 31.10.2007 αίτηση θεραπείας η οποία απορρίφθηκε  µε την υπ’ 
αριθ. 529/6.11.2007 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Στην εν λόγω απόφαση πλέον των ως άνω 
παραδοχών εκτίθενται και τα εξής: «Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την από 29.11.02 
αγωγή της ήδη αιτούσας Θεοδώρας Φωτακοπούλου ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά της Μαρίας Παπαλυµπέρη και Άγγελου Κάνιστρα 
ισχυρίστηκε ότι µετά των εναγοµένων είχε συστήσει στην Πάτρα τον Φεβρουάριο 
του 2000 εταιρία µε σκοπό την λειτουργία και εκµετάλλευση αναµεταδότη του 
ραδιοφωνικού σταθµού KISS FM  Ν. Αθηνών και ότι η εν λόγω αναµετάδοση άρχισε 
από τον Φεβρουάριο του 2001.» Κατά των δύο τελευταίων αποφάσεων η ιδιοκτήτρια 
του ραδιοφωνικού σταθµού άσκησε την υπό κρίσιν αίτηση ανακλήσεως. Από τους 
ισχυρισµούς του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και των προσκοµισθέντων εγγράφων δεν προέκυψαν νεώτερα στοιχεία  
αναιρούντα την αλήθεια των δια των προσβαλλόµενων αποφάσεων γενοµένων  
δεκτών πραγµατικών περιστατικών Κατόπιν τούτου η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία 
αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.  Μειοψήφησε εκ των µελών η Ίρις Αυδή 
Καλκάνη κατά την οποία λόγω της διαφορετικότητας των από την κάθε πλευρά 
υποβληθέντων φωτοτυπιών των επίµαχων δύο φύλλων της εφηµερίδος 
«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» θα έπρεπε να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση. 
 
.  

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση  προς ανάκληση των 461/18.9.2007 και 
529/6.11.20 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ.. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η  Μαρτίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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