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Σήμερα,  ημέρα  Δευτέρα  25  Φεβρουαρίου  2013  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  Αποστολάς  και  Άρης  
Σταθάκης. Απουσίασε το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

Iστορικό-Νομική θεμελίωση 

1.  Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  ανάκληση της  υπ’ 
αριθ.  46/1.7.2003  βεβαιώσεως  του  ΕΣΡ  περί  νομίμου  λειτουργίας   του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο TRAFFIC 91,8 FM (ΠΡΩΗΝ 
ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ 91,8) Νομού Ηρακλείου. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε τη 12η Φεβρουαρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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 του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή ραδιοφωνικών εκπομπών και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ. 1 και 8 
παρ. 5 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΙΙΙ. 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.

ΙV.  Τις  διατάξεις  των  νόμων  που  αναφέρονται  στο  αιτιολογικό  της  παρούσας 
αποφάσεως. 

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ εξέδωσε την υπ’ 
αριθ. 46/1.7.2003 βεβαίωση περί νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού με 

ΑΔΑ: ΒΛΩΤΙΜΕ-Ε3Μ



τον  διακριτικό  τίτλο  TRAFFIC 91,8  FM (ΠΡΩΗΝ  ΡΑΔΙΟ  ΕΝΑ  91,8)  Νομού 
Ηρακλείου ως εκ του ότι λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν,  κατά το 
άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, λειτουργεί νομίμως. Όμως, όπως προκύπτει εκ 
των εις το μητρώο ραδιοφωνικών επιχειρήσεων του ΕΣΡ υφισταμένων στοιχείων, ο 
ραδιοφωνικός  σταθμός  δεν υπέβαλε τα από το άρθρο 4,  παρ.4 του ΠΔ 310/1996 
προβλεπόμενα στοιχεία κατά τα έτη 2009,2010, 2011 και 2012. Πλέον τούτου, ενώ με 
τις υπ’ αριθμ. 44/27.1.2009 και 483/19.10.2009 αποφάσεις του ΕΣΡ, απορρίφθηκε η 
αίτηση  εγκρίσεως  της  δια  του  υπ’  αριθμ.  9187/23.9.2005 συμβολαίου  της 
συμβολαιογράφου Ηρακλείου  Κρήτης  Αργυρούς  Σπαχή γενομένη  μεταβίβαση  της 
επιχειρήσεως του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθμού από τον Γεώργιο Μικέ προς την 
εταιρία με την επωνυμία Δ. Βλαχάκης – Π. Λασηθιωτάκης Ο.Ε. και υποχρεώθηκε η 
αγοράστρια εταιρία να μεταβιβάσει την επιχείρηση σε τρίτους εντός τριών μηνών, 
έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί στο ΕΣΡ νέα συμβολαιογραφική πράξη μεταβιβάσεως 
της επιχειρήσεως του ραδιοφωνικού σταθμού. Εντεύθεν, ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στο ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας 
του και ανακληθεί η προαναφερθείσα βεβαίωση νομίμου λειτουργίας. 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

1. Επιβάλλει στο ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο  TRAFFIC 91,8 
FM (ΠΡΩΗΝ ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ 91,8) Νομού Ηρακλείου τη διοικητική κύρωση 
της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.

2. Ανακαλεί  την  υπ’  αριθ.  46/1.7.2003  βεβαίωση  του  ΕΣΡ  περί  νομίμου 
λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 25η Φεβρουαρίου 2013, καθαρογράφτηκε και 
δημοσιεύθηκε κατά την 7η Μαρτίου 2013. 

Η Ορθή Επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 20η Αυγούστου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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