ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 11/11.1.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2005 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, και τα
µέλη Γιάννης Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,
Νέστορας Κουράκης, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Χαραλάµπης.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση

U

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ανάκληση της υπ’
αριθ. 60/4.5.2004 βεβαιώσεως νοµίµου λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 11η Ιανουαρίου 2005, κατά
την οποία δεν εµφανίστηκε ο αιτών και η καθ’ ης η αίτηση, καίτοι είχαν
κλητευθεί µε την υπ’ αριθ. 25/3.1.2005 κλήση του ΕΣΡ προς αυτούς, η οποία
στάλθηκε µε τηλεοµοιότυπο και παραλήφθηκε από αυτούς, όπως προκύπτει εκ
της από 3.1.2005 επιβεβαιώσεως.
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η
ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. 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 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, κατά το οποίον οι ραδιοφωνικοί
σταθµοί που λειτουργούσαν την 1.11.1999 θεωρούνται νοµίµως
λειτουργούντες. .
ΙΙΙ. Το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίον αρµόδιο για την
ανάκληση ατοµικής διοικητικής πράξης είναι το όργανο που την εξέδωσε.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα: Με το υπ’ αριθ. πρωτ.
18413/Ε/2.8.2001 έγγραφο του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ προς τον Αχιλλέα
Παπαγεωργίου βεβαιώθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο
«ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ FM» Νοµού Λαρίσης, ιδιοκτησίας του
ως άνω φυσικού προσώπου λειτουργούσε την 1.11.1999 και εντεύθεν κατά το άρθρο
53 του Ν. 2778/1999 λειτουργεί νοµίµως. Όµως µετά από αίτηση της Σοφίας
Σιαφογιάννη, η οποία κατόπιν συµβάσεως µε το ως άνω πρόσωπο χρησιµοποιεί το
ραδιοφωνικό σταθµό, εκδόθηκε από το ΕΣΡ η υπ’ αριθ. 60/4.5.2004 βεβαίωση, µε
την οποία βεβαιώθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο 89 FM
STEREO Νοµού Λαρίσης λειτουργούσε κατά την ως άνω κρίσιµη ηµεροµηνία και
εντεύθεν λειτουργεί νοµίµως. Πρόκειται περί του αυτού ραδιοφωνικού σταθµού και
ενόψει της παρασχεθείσης από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ βεβαιώσεως παρήλκε
η έκδοση νέας βεβαιώσεως από το ΕΣΡ, η οποία ενδέχεται να δηµιουργήσει την
εντύπωση ότι πρόκειται περί δύο διαφορετικών ραδιοφωνικών σταθµών. Ενδείκνυται
όπως ανακληθεί η δευτέρα βεβαίωση.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 60/4.5.2004 βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας ραδιοφωνικού
σταθµού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11 ην Ιανουαρίου 2005.
P
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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