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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 17  Μαρτίου 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 Εύη ∆εµίρη, Ίρις 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.   

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 4.2.2008 

αίτηση θεραπείας του Αριστείδη Κουρεµπή, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΫΓΕΤΟΣ Νοµού Λακωνίας κατά 
των 147/13.3.2008 και 642/16.12.2008 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2009. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
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 και των ισχυρισµών του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΫΓΕΤΟΣ Νοµού 
Λακωνίας προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ΄αριθµ. 147/13.3.2008 απόφαση του 
Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής:  «Ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά 
την 1.11.1999 και εντεύθεν κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 λειτουργεί νοµίµως 
µε βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.    Καίτοι 

 1



όµως ο ραδιοφωνικός σταθµός είχε υποχρέωση όπως υποβάλλει έως της 19.10.2007 
υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράµµατός του ως ενηµερωτικού ή µη 
ενηµερωτικού, παρέλειψε την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρεώσεώς του».  Με βάση 
αυτά τα πραγµατικά περιστατικά το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε µε την ως άνω απόφαση στον 
ραδιοφωνικό σταθµό την διοικητική κύρωση του προστίµου των 5.000 ευρώ.  Με την 
υπ΄αριθµ. 642/16.12.2008 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής:  «Ο ως άνω 
ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν κατά το άρθρο 
53 του Ν. 2778/1999 λειτουργεί νοµίµως µε βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας από το 
Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.     Καίτοι όµως ο ραδιοφωνικός σταθµός είχε 
υποχρέωση όπως υποβάλλει έως της 19.10.2007 υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα 
του προγράµµατός του ως ενηµερωτικού ή µη ενηµερωτικού, παρέλειψε την 
εκπλήρωση της εν λόγω υποχρεώσεώς του.  Για την εν λόγω εκτροπή, επιβλήθηκε µε 
την υπ΄αριθµ. 147/13.3.2008 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. η διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 5.000 ευρώ.  Παρά ταύτα ο ραδιοφωνικός σταθµός δεν έχει 
εκπληρώσει την νόµιµη υποχρέωσή του µε αποτέλεσµα την µη ενηµέρωση του Ε.Σ.Ρ. 
περί του χαρακτήρος του».  Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά το Ε.Σ.Ρ. 
επέβαλλε µε την ως άνω απόφαση στον ραδιοφωνικό σταθµό την διοικητική κύρωση 
της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του.  Όµως ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού 
σταθµού υπέβαλλε εν τω µεταξύ την προαναφερθείσα δήλωση και η καθυστέρηση 
περί την υποβολήν της οφείλεται στο ότι το ραδιοφωνικό σταθµό χειρίζεται ο υιός 
του Γεώργιος, ο οποίος κατά την κρίσιµη περίοδο, υπηρετούσε την στρατιωτική του 
θητεία. Εντεύθεν ενδείκνυται όπως  ανακληθεί η δεύτερη προσβαλλοµένη απόφαση 
της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού και 
µεταρρυθµιστεί η πρώτη απόφαση αντικαθισταµένης της διοικητικής κυρώσεως του 
προστίµου µε εκείνη της συστάσεως. Για την δευτέρα των προσβαλλοµένων 
αποφάσεων µειοψήφησαν εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη, ο Γιάννης Παπακώστας και ο 
Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους θα έπρεπε να περιοριστεί το επιβληθέν  
πρόστιµο των 5.000 ευρώ στο ποσόν των 3.000 ευρώ.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
1. ∆έχεται εν µέρει την αίτηση θεραπείας του Αριστείδη Κουρεµπή, ιδιοκτήτη του 

ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΫΓΕΤΟΣ Νοµού 
Λακωνίας κατά της 147/13.3.2008 απόφασης του Ε.Σ.Ρ. και αντικαθιστά την 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 5.000 ευρώ σε εκείνη της συστάσεως, 
όπως εκπληρώνει εγκαίρως τις νόµιµες υποχρεώσεις του, µε απειλή επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων. 

2. ∆έχεται την αίτηση θεραπείας του Αριστείδη Κουρεµπή, ιδιοκτήτη του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΫΓΕΤΟΣ Νοµού 
Λακωνίας κατά της 642/16.12.2008 απόφασης του Ε.Σ.Ρ. την οποία ανακαλεί. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17η  Μαρτίου 2009. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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