ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 125/17.3.2009
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 17 Μαρτίου 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 τα µέλη, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα ΑυδήΚαλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς
Απών το µέλος Γιάννης Παπακώστας.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ανάκληση της
υπ’ αριθ. 3/13.5.2008 βεβαιώσεως του ΕΣΡ.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 10η Μαρτίου 2009.
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι. 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.
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. 3/13.5.2008 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 CLUB
RADIO 90,7 λειτουργούσε στο Νοµό Ηρακλείου, 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’ αριθ. 3/13.5.2008 βεβαίωση περί νοµίµου λειτουργίας του
ραδιοφωνικού σταθµού CLUB RADIO 90,7 ήδη ΕΝ ΠΛΩ Νοµού Ηρακλείου. Η
βεβαίωση εκδόθηκε διότι µε την οικεία αίτηση είχε υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ φυλλάδιο
εκδηλώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου κατά το έτος 1999 στο οποίο αναφέρεται ο
επίµαχος ραδιοφωνικός σταθµός, καθώς και φωτοτυπία της σελίδος 14 του από
15.9.1999 φύλλου της εφηµερίδος ΤΟΛΜΗ στο οποίο επίσης αναφέρεται ο
ραδιοφωνικός σταθµός. ΄Όµως µετά ταύτα περιήλθε στο Ε.Σ.Ρ καταγγελία στην
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οποία αναφερόταν ότι τα ως άνω 2 στοιχεία είναι πλαστά και µετ’ αυτής υποβλήθηκε
όµοιο φυλλάδιο του ∆ήµου Ηρακλείου καθώς και φωτοτυπία της ως άνω σελίδος της
εφηµερίδας στα οποία δεν αναφέρεται ο ραδιοφωνικός σταθµός. Το Ε.Σ.Ρ προς
εξακρίβωση της αληθείας µε το Α.Π 1989/10.2.2009 έγγραφό του εκζήτησε από την
∆ήµο Ηρακλείου το ως άνω φυλλάδιο και από την αναµφισβητήτου γνησιότητας
αποσταλέντος από τον ∆ήµο Ηρακλείοου προς το Ε.Σ.Ρ φυλλαδίου προκύπτει ότι σε
αυτό δεν αναφέρεται ο επίµαχος ραδιοφωνικός σταθµός. Εντεύθεν το Ε.Σ.Ρ εξέδωσε
την ως άνω βεβαίωση στηριχθέν σε µη γνήσια στοιχεία. Μετά ταύτα πρέπει να
ανακληθεί η προαναφερθείσα βεβαίωση.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 3/13.5.20βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού
σταθµού CLUB RADIO 90,7 ήδη ΕΝ ΠΛΩ Νοµού Ηρακλείου
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17η Μαρτίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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