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Σήµερα ηµέρα Τρίτη  22 ∆εκεµβρίου 2009 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, Κωνσταντίνος Τσουράκης και 
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 9.3.2009 αίτηση 

θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΕΒΕΝΟΣ  Νοµού 
Κυκλάδων  κατά της 32/20.1.2009 αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α ∆εκεµβρίου 2009. 
 
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 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. 

 

Αιτιολογικό 
  

Εκ των στοιχείων του φακέλου  της ακροάσεως του εκπροσώπου του ανωτέρω 
ραδιοφωνικού σταθµού  και του υποβληθέντος υποµνήµατος προκύπτει ότι: Με την 
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υπ΄αριθµ. 32/20.1.2009  απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: «Ο 
ραδιοφωνικός σταθµός µε τον διακριτικό ΕΒΕΝΟΣ  FM  106,6 Νοµού Κυκλάδων  
λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 388/2.12.2003 απόφαση του Ε.Σ.Ρ και  
ανήκει στην εταιρία µε την επωνυµία Κ. ∆ΡΑΓΑΤΗΣ – Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  Ο.Ε. Με 
την υπό κρίση αίτηση διώκεται η έγκριση της  δια του υπ’ αριθ. αριθ. 4826/25.4.2007 
συµβολαίου της συµβολαιογράφου Πάρου Αµαλίας  Ευθυµιάτου- Καλακώνα 
γενοµένης συµβάσεως µεταβιβάσεως του ως άνω ραδιοφωνικού σταθµού από την  ως 
άνω    εταιρία  προς τον Κωνσταντίνο ∆ραγάτη έναντι του ποσού των 6.000 Ευρώ. 
Όπως προκύπτει από την υπ’αριθ. 1382/15.12.2008 έκθεση του εις το ΕΣΡ 
υπηρετούντος οικονοµολόγου, ο αγοραστής δεν έχει κεφάλαιο το οποίο να καλύπτει 
το καταβληθέν τίµηµα Εποµένως η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να 
υποχρεωθεί ο αγοράστής να µεταβιβάσει τον ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό 
τίτλο ΕΒΕΝΟΣ  FM  106,6 Νοµού Κυκλάδων, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 3 
µηνών». Κατά της εν λόγω αποφάσεως ο νόµιµος εκπρόσωπος του ως άνω 
ραδιοφωνικού σταθµού άσκησε την υπό κρίση αίτηση θεραπείας και µετ’ αυτής 
υπέβαλλε πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία αναπέµφθηκαν στον προαναφερθέντα 
οικονοµολόγο. Μετά ταύτα εκδόθηκε η από 11.12.2009 Συµπληρωµατική έκθεση 
κατά την οποία προσκοµίσθηκε η ελλείπουσα πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενηµερότητας  αλλά δεν  προσκοµίσθηκε βεβαίωση παγίων της 
επιχειρήσεως για την οµαλή µεταβίβασή τους από την πωλήτρια στον αγοραστή. 
΄Όµως κατά την κρίση της ολοµελείας εφ’οσον δια του ως άνω συµβολαιογραφικού 
εγγράφου µεταβιβάστηκε το σύνολο της επιχειρήσεως  του ραδιοφωνικού σταθµού 
δηλαδή το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων δεν είχε υποχρέωση ο αγοραστής 
να αποδείξει τον τρόπο κτίσεως των κινητών πραγµάτων της επιχειρήσεως από την 
πωλήτρια εταιρία δι’ υποβολής των τιµολογίων αγορά αυτών των πραγµάτων. Ενόψει 
τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίσιν αίτηση θεραπείας, να ανακληθεί η 
προσβαλλοµένη απόφαση και να εγκριθεί η προαναφερθείσα σύµβαση. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
∆έχεται την υπό κρίση  αίτηση θεραπείας του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΡΑΓΑΤΗ   
Ανανακαλεί  την υπ’ αριθ. 32/20.1.2009 απόφαση αυτού. 
Εγκρίνει την δια του υπ’ αριθ. 4826/25.4.2007 συµβολαίου της 

συµβολαιογράφου Πάρου Αµαλίας  Ευθυµιάτου- Καλακώνα µεταβίβαση  της 
επιχείρησης του ραδιοφωνικού σταθµού   από την εταιρία µε την επωνυµία Κ. 
∆ΡΑΓΑΤΗΣ – Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  Ο.Ε προς τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΡΑΓΑΤΗ. 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 22α  ∆εκεµβρίου  2009. 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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