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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 113/22.3.2011

Σήμερα ημέρα Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου

και τα μέλη, Εύη Δεμίρη, Γιάννης

Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς και
Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ανάκληση της
υπ’ αριθ. 103/22.12.2005 βεβαιώσεως του ΕΣΡ.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 22α Φεβρουαρίου 2011
κατά την οποία παρέστη εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού .
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 και ο
έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη
αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

II. Το άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. β’ του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει
την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και
αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία
για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα
παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
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ΙΙΙ. To άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί
που λειτουργούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 1999 θεωρούνται ως νομίμως
λειτουργούντες.
ΙV 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.
VI

Το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο οι φορείς αδείας

ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και απευθείας
το σταθμό. Οι σταθμοί μπορούν να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός
τους σε εταιρίες του ιδίου ομίλκου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του
άρθρου 5. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων
σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος ή η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε
ανεξάρτητους παραγωγούς.
VII Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το
άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του κατωτέρω
ραδιοφωνικού σταθμού και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα
ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 103/22.12.2005 βεβαίωση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: «Εκ των υπό του αιτούντος προσκομισθέντων
εγγράφων αποδείχθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ
ΣΠΟΡ 98,7 FM

λειτουργούσε στο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατά

την 1η Νοεμβρίου 1999 και εντεύθεν, κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999,
λειτουργεί νομίμως. Η αίτηση είναι ουσία βάσιμη και ενδείκνυται η αποδοχή της.. ».
Με βάση αυτές τις παραδοχές το ΕΣΡ εξέδωσε την υπ’ αριθ103/22.12.2005 βεβαίωση
περί νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΣΠΟΡ 98,7 FM νυν
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 98,7 FM Νομού Θεσσαλονίκης. Φορέας του ραδιοφωνικού
σταθμού ήταν

η Ευαγγελία Τουρουνόγλου. Εν τω μεταξύ με το υπ’ αριθ.

5920/29.7.2002

συμβόλαιο

της

συμβολαιογράφου

Θεσσαλονίκης

Μαρίας
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Γραμματοπούλου Σιαμπίρη συστήθηκε από την Αικατερίνη Διακάκη Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΧΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με σκοπό την ίδρυση
και εγκατάσταση λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. Παρότι η ως άνω εταιρία δεν
είχε δικαίωμα επί του προαναφερθέντος ραδιοφωνικού σταθμού με το από 25.9.2008
ιδιωτικό συμφωνητικό ισχυριζόμενη ότι έχει δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης
του ραδιοφωνικού σταθμού ανέθεσε την εκμετάλλευση αυτού στην εταιρία με την
επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εκπροσωπουμένη από τον
Χαράλαμπο Σκόρδα. Πρόκειται περί εκχωρήσεως της λειτουργίας του ραδιοφωνικού
σταθμού από την μη έχουσα δικαίωμα επ’ αυτού πρώτης εταιρίας και την παράνομη
εκμετάλλευση αυτού από την δεύτερη εταιρία. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται
όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής
διακοπής της λειτουργίας του ανακαλουμένης της προαναφερθείσας βεβαιώσεως
νομίμου λειτουργίας.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΣΠΟΡ 98,7 FM νυν
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 98,7 FM Νομού Θεσσαλονίκης την διοικητική κύρωση της
οριστικής διακοπής της λειτουργίας του.
Ανακαλεί την

υπ’ αριθ. 103/22.12.2005 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του

ραδιοφωνικού σταθμού.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 22.3.2011 και δημοσιεύθηκε κατά την 7 η
Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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