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Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα  30 Οκτωβρίου 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 τα µέλη Γιάννης Παπακώστας, 
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Εύη ∆εµίρη, Νέστορας Κουράκης και 
Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

 
 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 17.7.06 
αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον 
διακριτικό τίτλο RADIO 2 FM 91,0 MHZ προς ανάκληση της υπ’ αριθ. 
148/7.12.2004 βεβαιώσεως  του ΕΣΡ. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 17η Οκτωβρίου 2006 κατά 

την οποίαν δεν εµφανίστηκε εκπρόσωπος ούτε του καταγγείλοντος 
ραδιοφωνικού σταθµού  µε τον διακριτικό τίτλο RADIO 2 FM 91,0 MHZ 
ούτε του καταγγελλόµενου ραδιοφωνικού σταθµού  µε τον διακριτικό τίτλο Ο 
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ  Νοµού Ξάνθης καίτοι έχουν κλητευθεί µε τις υπ’ 
αριθ16718/9.10.06 και16719/9.10.06 κλήσεις του Ε.Σ.Ρ οι οποίες έχουν 
παραληφθεί δια τηλεοµοιοτύπου όπως προκύπτει εκ των υπό την αυτή 
ηµεροµηνία επιβεβαιώσεων. 

 
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, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 
148/7.12.2004 βεβαίωση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά 
περιστατικά: «Ο ραδιοφωνικός σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ  
λειτουργούσε στο Νοµό Ξάνθης, κατά την 1η Νοεµβρίου 1999 και εντεύθεν, κατά το 
άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, λειτουργεί νοµίµως. Η αίτηση είναι ουσία βάσιµη 
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και ενδείκνυται η αποδοχή της». Με βάση αυτές τις παραδοχές το ΕΣΡ εξέδωσε την 
υπ’ αριθ. 148/7.12.2004 βεβαίωση περί νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού 
σταθµού Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ. Όµως µετά την από 1.7.06 καταγγελία του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο RADIO 2 FM 91,0 MHZ Νόµου 
Ξάνθης έγινε επανεξέταση των στοιχείων που είχαν υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ για την 
έκδοση της ως άνω βεβαιώσεως και κατά την κρατήσασα γνώµη δεν προκύπτει 
βεβαιότης  περί του ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε την 1.11.1999. 
Εντεύθεν ενδείκνυται όπως ανακληθεί η ως άνω βεβαίωσης. Μειοψήφησαν ο 
Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ρ ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και το µέλος ΄Ίριδα  Αυδή-
Καλκάνη κατά τους οποίους έχει υποβληθεί στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
το από 13.10.06 έγγραφο του Στάθη Παπαδοπούλου µε το οποίο καθιστά γνωστό ότι 
αυτός ως εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο RADIO 2 
FM 91,0 MHZ δεν υπέβαλλε την ως άνω καταγγελία. Εντεύθεν κατά την 
µειοψηφήσασα γνώµη η ως άνω βεβαίωση δεν θα έπρεπε να ανακληθεί. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Ανακαλεί την  υπ’ αριθ. 148/7.12.2004 βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του 
ραδιοφωνικού σταθµού Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ Νοµού Ξάνθης. 
 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30/10.06, δηµοσιεύθηκε κατά την 31η Οκτωβρίου 

2006. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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