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Αριθ. Αριθ. 13/13/8.1.20088.1.2008

Σήμερα  ημέρα  Τρίτη   8  Ιανουαρίου   2007  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  ο  
Αντιπρόεδρος  Δημήτριος Χαραλάμπης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίριδα  
Αυδή-Καλκάνη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Νέστορας  Κουράκης  και  
Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

Α. Iστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  υπόθεση  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ 
ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΥΓΕΙΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ η οποία αναπέμφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Ιανουαρίου 2008.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, που λαμβάνει τη μορφή του καθεστώτος 
της προηγουμένης αδείας.

ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ ελέγχει  
την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας .

Β. Αιτιολογικό

Με την υπ’ αριθμ. 12855-74/24.5.2001 απόφαση του Υπουργού Τύπου και 
ΜΜΕ  χορηγήθηκαν  20  άδειες  λειτουργίας  ραδιοφωνικών  σταθμών  στο  Νομό 
Αττικής,  απορριφθείσης  σιωπηρώς  της  αιτήσεως  του  Κωνσταντίνου  Παπανικόλα 
προς  χορήγηση  τοιαύτης  αδείας  λειτουργίας  ραδιοφωνικού  σταθμού  στο  Νομό 
Αττικής. Κατά της εν λόγω Υπουργικής Αποφάσεως η εταιρεία άσκησε, ενώπιον του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  αίτηση  ακυρώσεως  επί  της  οποίας  εκδόθηκε  η  υπ’ 
αριθμ. 4033/2006 απόφαση του Δ Τμήματος. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτό ότι 
σε σχέση με το κριτήριο προγραμματικής πληρότητας η βαθμολόγηση αιτιολογείται 
πλημμελώς. Με αυτήν την αιτιολογία το ως άνω διοικητικό δικαστήριο ακύρωσε την 
παράλειψη  της  διοικήσεως  προς  χορήγηση  αδείας  λειτουργίας  του  ραδιοφωνικού 
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σταθμού της  ως άνω εταιρίας  και  ανέπεμψε  την υπόθεση στη διοίκηση προς  νέα 
νόμιμη κρίση.

Ως  προς  το  κριτήριο  τούτο  εκτίθενται  τα  εξής:   Η  αιτιολόγηση  του 
κριτηρίου  της  προγραμματικής  πληρότητας  έχει  ως  ακολούθως.  1  μόριο  για 
συνεργάτες – γνώσεις- εμπειρία. Ο μόρια για  ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης, 
επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας.  1  μόριο για ποιότητα προγράμματος.  Σύνολο 2 μόρια. 
Από  τον  κατατεθειμένο  φάκελο  του  σταθμού  προκύπτει  ότι  στην  έκθεση 
φυσιογνωμίας  που  προσκομίσθηκε  (κατόπιν  σχετικής  αλληλογραφίας  με  τη  Γ. 
Γραμματεία  Επικοινωνίας)  και  η  οποία  συνίσταται  σε  μία  σελίδα,  δεν  υπάρχουν 
στοιχεία  που θα  αναδεικνύουν «τη συμβολή του σταθμού στην αντικειμενική  και 
ποιοτική  ενημέρωση,  επιμόρφωση  και  ψυχαγωγία»  (βλ.  στοιχ.  Γ10  της  από 
12.12.2006  Προκήρυξης).  Ειδικότερα,  από  την  αναλυτική  παρουσίαση  του 
προγράμματος  του  σταθμού,  προκύπτει  ότι  δίνεται  έμφαση  σε  θέματα  υγείας, 
κοινωνικών  σχέσεων,  οικολογικής  ζωής.  Αναφέρεται  ικανός  αριθμός  εκπομπών 
ημερησίως, παρατίθεται το όνομα και το τηλέφωνο του παρουσιαστή της εκπομπής, 
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και η ιδιότητα αυτού (π. χ. γιατρός, χημικός μηχανικός 
ψυχολόγος,  φυσιοθεραπευτής).  Ωστόσο  δεν  έχουν  υποβληθεί  βιογραφικά 
σημειώματα  ή  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  των  προσώπων  που  παρουσιάζουν  τις 
εκπομπές (πλην μιας βεβαιώσεως της ΕΣΗΕΑ για ένα δημοσιογράφο) (στοιχ. Γ12 της 
από 12.12.2006 Προκήρυξης), ώστε να είναι δυνατό να τεκμηριωθεί με ασφάλεια η 
ικανότητα των προσώπων αυτών να παρουσιάσουν την εκάστοτε εκπομπή. Επίσης, 
κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν φαίνεται να προβαίνει στην παροχή των υπηρεσιών 
του έναντι αμοιβής (όπως προκύπτει από τα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων 
που εμφανίζονται στους πίνακες των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας, όπως αυτά 
προκύπτουν  από  την  υποβολή  τους  σε  μεταγενέστερη  διαδικασία),  γεγονός  που 
επιβεβαιώνεται και από την αναφορά (στην Έκθεση Φυσιογνωμίας) σε σταθμό που 
δεν έχει εμπορικό κερδοσκοπικό σκοπό. Τούτο βεβαίως δεν αποτελεί αναγκαστικά 
αρνητικό στοιχείο για την ποιότητα του προγράμματος.

Εν όψει τούτων  ορθώς, αν και με διαφορετική αιτιολογία δεν χορηγήθηκε 
στην ως άνω εταιρία με την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση άδεια λειτουργίας 
για τον ραδιοφωνικό σταθμό στο Νομό Αττικής και η περί  τούτου αίτησή της είναι 
αβάσιμη.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Συμπληρώνει τις αιτιολογίες της 12855-74/24.5.2001 αποφάσεως του Υπουργού 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Εμμένει στην εν λόγω Απόφαση.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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