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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 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,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Δήμητρα Παπαδοπούλου.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την εξακρίβωση του 
φορέως  του  ραδιοφωνικού  σταθμού με  το  διακριτικό  τίτλο  ΜΟΡΦΩΣΗ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ FM Νομού Λαρίσης.

1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Μαρτίου 2015.

2. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει.
 
II.  Το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/ 1999, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
που λειτουργούσαν την 1.11.1999 θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες.

IΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ.  1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο 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 ραδιοφωνικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ FM 
Νομού Λαρίσης και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο 
ραδιοφωνικός  σταθμός  λειτουργεί  νομίμως,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ. 
18413/Ε/2.8.2001 βεβαίωση η οποία εκδόθηκε από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ. 
Βέβαιον είναι  ότι  κατά την 1.11.1999 φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού ήταν ο 
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Αχιλλέας  Παπαγεωργίου,  ο  οποίος  δικαιούται  να  τον  εκμεταλλεύεται.  Ο εν  λόγω 
ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού παραχώρησε την εκμετάλλευση αυτού στην 
Σοφία Σιαφογιάννη, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 12 του Νόμου 2328/1995, 
κατά την οποία απαγορεύεται η ανάθεση εκμετάλλευσης του ραδιοφωνικού σταθμού 
και  συγχωρείται  μόνο η ανάθεση παραγωγής ή διαχείρισης  του προγράμματος  σε 
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το  30% του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. 
Παρά  την  τοιαύτη  παρανομία,  εξακολούθησε  να  είναι  φορέας  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού ο Αχιλλέας Παπαγεωργίου. Δεν έχει συνταχθεί  συμβολαιογραφική πράξη 
περί μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως του ραδιοφωνικού σταθμού από τον φορέα στην 
Σοφία  Σιαφογιάννη.  Επομένως  δεν  υφίστανται  οι  εκ  του  άρθρου  6  παρ.  10   του 
Νόμου  2328/1995  προϋποθέσεις  προς  νόμιμη  απόκτηση  της  επιχειρήσεως  και 
λειτουργία  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  από  την  Σοφία  Σιαφογιάννη,  η  οποία 
ισχυρίζεται ότι έχει ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαρίσης αγωγή με την οποία 
αιτείται  να  υποχρεωθεί  ο  Αχιλλέας  Παπαγεωργίου  σε  δήλωση  βουλήσεως  προς 
μεταβίβαση σε αυτήν της επιχειρήσεως του ραδιοφωνικού σταθμού. Εκδόθηκε όμως 
από το  Μονομελές  Πρωτοδικείο  Λάρισας,  κατά τη  διαδικασία  των ασφαλιστικών 
μέτρων, η υπ’ αριθμ. 919/2003 απόφαση, με την οποία αναγνωρίστηκε προσωρινώς 
ότι δικαιούται να λειτουργεί το ραδιοφωνικό σταθμό η Σοφία Σιαφογιάννη. Εν όψει 
τούτων  πρέπει  να  γίνει  δεκτό  ότι  φορέας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  είναι   ο 
Αχιλλέας Παπαγεωργίου και νομιμοποιείται, προσωρινώς, όπως λειτουργεί αυτόν η 
Σοφία Σιαφογιάννη. Δεν αποδεικνύεται  ο εις  το υπόμνημα αναφερόμενος θάνατος 
του  Αχιλλέα  Παπαγεωργίου.  Εάν  τούτο  είναι  αληθές,  φορέας  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού είναι ο εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμος του αποβιώσαντος. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Αποφαίνεται ότι φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού είναι ο Αχιλλέας Παπαγεωργίου 
και νομιμοποιείται προσωρινώς, προς λειτουργία αυτού, η Σοφία Σιαφογιάννη.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  30η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 3η Απριλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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