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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2005 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, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
    

    Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 9.11.2004 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΕΤ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού 
PLANET 99,5 FM Νοµού Αττικής κατά της 300/19.10.2004 κυρωτικής 
αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 21η ∆εκεµβρίου 2004. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 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. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού PLANET 99,5 FM Νοµού Αττικής και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την απόφαση 300/19.10.2004 έγιναν 
δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: «Στην εταιρία µε την επωνυµία 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΕΤ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο 
«PLANET 99,5 FM», χορηγήθηκε από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ η υπ’ αριθ. 
6586/13.3.02 άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού 
ελεύθερης λήψης. Όπως προκύπτει από το υπό ηµεροµηνία 28.9.2004 έγγραφο της 
ΕΣΗΕΑ, η εταιρεία καθυστερεί την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών τριών και 
τεσσάρων µηνών στο προσωπικό της. Το ΕΣΡ, δια του υπ’ αριθ. πρωτ. 
13085/29.9.2004 εγγράφου του, ζήτησε από την εταιρεία όπως υποβάλλει εντός 5 
ηµερών κατάλογο των εργαζοµένων στο ραδιοφωνικό σταθµό µετά των αποδοχών 
που έχουν καταβληθεί κατά του 4 τελευταίους µήνες, καθώς και αποδείξεις 
αποδόσεως νοµίµων εισφορών σε ασφαλιστικά ταµεία, ως και συνδροµών µελών 
προς τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Η εταιρεία δεν απήντησε εντός της ως άνω 
προθεσµίας και το ΕΣΡ δια του υπ’  αριθ. πρωτ. 13741/11.10.2004 εγγράφου του 
επανέλαβε την ως άνω αξίωση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι συνεπεία της ως άνω 
καθυστερήσεως της εταιρείας περί την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών στο 
προσωπικό της, τούτο κατήλθε σε απεργία διαρκείας. Καίτοι η εταιρεία είχε 
υποχρέωση κατά το προαναφερθέν άρθρο 1 παρ. 18 του Ν. 2328/1995 να παραδώσει 
στο ΕΣΡ τα εκζητηθέντα στοιχεία εντός προθεσµίας 15 ηµερών, αύτη αθέτησε την εν 
λόγω υποχρέωσή της σκοπίµως προς συγκάλυψη της µη εκπληρώσεως των 
υποχρεώσεών της έναντι του προσωπικού της. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στην ως άνω εταιρεία η κύρωση της αναστολής της λειτουργίας του 
ραδιοφωνικού της σταθµού.  Κατά την ψήφο του Προέδρου Ιωάννη Λασκαρίδη και 
των µελών Εύη ∆εµίορη, Γιάννη Παπακώστα και Ροδόλφου Μορώνη θα έπρεπε να 
επιβληθεί η κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ραδιοφωνικού 
σταθµού, ενώ κατά την ψήφο του Αντιπροέδρου ∆ηµητρίου Χαραλάµπη και των 
µελών ΄Ιριδος Αυδή-Καλκάνη και Νέστορος Κουράκη θα έπρεπε να επιβληθεί η 
κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού επί ένα 
µήνα. Ενόψει του ότι κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 για την επιβολή της 
αυστηροτέρας κυρώσεως θα έπρεπε να υπάρχει η πλειοψηφία των 2/3, η οποία δεν 
υφίσταται εν προκειµένω, όλοι οι δόσαντες την αυστηροτέρα ψήφο προσχωρούν στην 
επιεικέστερη ψήφο. ΄Ετσι επιβάλλεται οµοφώνως η κύρωση της προσωρινής 
αναστολής της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού επί ένα µήνα.». Με βάση 
αυτά τα πραγµατικά περιστατικά το ΕΣΡ επέβαλε στην αιτούσα εταιρεία  τη 
διοικητική κύρωση  της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του ραδιοφωνικού 
σταθµού επί ένα µήνα. ∆εν προέκυψαν νεώτερα στοιχεία, µε τα οποία αναιρείται η 
αλήθεια των γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών. Εντεύθεν η υπό κρίσιν 
αίτηση είναι ουσία αβάσιµη. 
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Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
 
 
 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΕΤ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού σταθµού PLANET 99,5 FM  Νοµού Αττικής κατά της 300/19.10.2004 
κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 
 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 15η Φεβρουαρίου 2005. 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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