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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

Αρ. Πρωτ. 1096/1.3.2018 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

1144//22001188  

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 13.2.2017 και 

ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε 

από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και 

τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο Καραποστόλη Γεώργιο 

Σαρειδάκη, Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιο Πλειό. Απόν το μέλος Ευαγγελία 

Μήτρου, το οποίο είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή 

Γαλάνη, υπάλληλος του ΕΣΡ. 

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση του αιτήματος για ανάκληση της 

βεβαίωσης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ FM 

STEREO» Νομού Ευβοίας, το οποίο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου 739/2.2.2016 έγγραφο.  

 

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς 

να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση 

με την ελεγχόμενη ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας. Αμέσως μετά τη συζήτηση 

ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια: 

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

 

Ι. Νομικό Μέρος 

 

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την 

άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. 

Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.   

2. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει μεταξύ άλλων 

μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας 
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που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 

παρ. 11 του Ν 2328/1995. Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να 

ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις.  

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος 

 

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Για τον 

ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ FM STEREO» Νομού Ευβοίας έχει 

εκδοθεί η υπ’ αριθμ  9358/E/2099/15-4-2002 Βεβαίωση Λειτουργίας του Υπουργείου 

Τύπου και ΜΜΕ. Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 739/2.2.2016 έγγραφο 

γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ η από 1.2.2016 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού Χρήστου Βερούχη, βάσει της οποίας έχει 

γίνει παύση εργασιών του συγκεκριμένου σταθμού.  

 

ΙΙΙ. Υπαγωγή 

 

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω αίτηση ανάκλησης της λειτουργίας του 

ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να γίνει δεκτή και να εγκριθεί η διαγραφή του 

από τον πίνακα των λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ 

 

1. Διαπιστώνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός «ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ FM STEREO» 

Νομού Ευβοίας, ιδιοκτησίας του Χρήστου Βερούχη, έχει παύσει να λειτουργεί. 

2. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ 9358/E/2099/15-4-2002 Βεβαίωση Λειτουργίας του ως 

άνω σταθμού, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και τον διαγράφει 

από τον πίνακα των λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13η Φεβρουαρίου 2017. Δημοσιεύτηκε την 7η  

Μαρτίου 2018. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                                ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ 
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