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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2003 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 7.1.2003 
αίτηση θεραπείας του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού YILDIZ  FM 107,3 – 
∆ΟΥ∆ΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της 125/17.12.2002 
κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

 
      2.      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 και ε 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 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 
 
Εν προκειµένω µε την 125/17.12.2002 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα ακόλουθα 
πραγµατικά περιστατικά: «Ο ραδιοφωνικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο «YILDIZ  
FM 107,3»  ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ∆ΟΥ∆ΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΄Όπως προκύπτει εκ του προσκοµισθέντος συστατικού της εταιρείας 
εγγράφου, αυτή συστήθηκε την 1.8.2001, από τον Πέτρο ∆ουδουλακάκη και Σεϊνούρ 
Χουσεϊν Χουσεϊν. Εξάλλου όπως προκύπτει εκ της υπ’ αριθ. 27240/5.4.2002 
συµβολαιογραφικής πράξεως της  συµβολαιογράφου Κοµοτηνής Μαρίας Γερµανλή – 
Ιωαννίδου, ο Γεώργιος Μαλούσης ενεργών ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ, µεταβίβασε το 
δικαίωµα από την κατάθεση της µε αριθµό πρωτ. 15635/24.7.1990 αίτησης του ως 
άνω συλλόγου προς παροχήν αδείας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού, στην 
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εταιρεία ∆ΟΥ∆ΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκ της τοιαύτης 
συµβολαιογραφικής πράξεως δεν προκύπτει διαδοχή της εταιρείας στην επιχείρηση 
εκµεταλλεύσεως ραδιοφωνικού σταθµού του προαναφερθέντος συλλόγου. Είναι 
βέβαιον ότι λειτουργεί στην Κοµοτηνή ραδιοφωνικός σταθµός µε τον τίτλο «ΡΑ∆ΙΟ 
ΞΥΛΑΓΑΝΗ» και έτερος ραδιοφωνικός σταθµός µε τον τίτλο «ΡΑ∆ΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗ», 
οι οποίοι εκπροσωπήθησαν ενώπιον του Συµβουλίου τούτου δια του αυτού φυσικού 
προσώπου. ∆εν αποδείχθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός του Συλλόγου 
µεταβιβάστηκε στην προαναφερθείσα εταιρεία, ενώ εξάλλου ο υπό της εταιρείας 
εκµεταλλευόµενος ραδιοφωνικός σταθµός µε τον τίτλο «YILDIΖ FM» άρχισε να 
λειτουργεί µετά τη σύσταση αυτής. Εντεύθεν έπεται ότι ο εν λόγω ραδιοφωνικός 
σταθµός δεν λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και δεν υπόκειται στην υπό του 
άρθρου 53 του Ν. 2778/1999 αναφεροµένη νοµιµοποίηση της λειτουργίας των κατά 
την προαναφερθείσα ηµεροµηνία λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθµών. Ενόψει 
του ότι ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός δεν έχει άδεια λειτουργίας και δεν είναι 
δυνατή η κατά το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 2328/1995 ανάκληση της αδείας αυτού, 
ενδείκνυται όπως, κατ’ αναλογική εφαρµογή αυτής της διατάξεως του νόµου, 
επιβληθεί στο ραδιοφωνικό σταθµό η κύρωση της οριστικής διακοπής της 
λειτουργίας αυτού». Με αυτό το αιτιολογικό, δια της προαναφερθείσης αποφάσεως 
επεβλήθηκε στον ως άνω ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική κύρωση της 
οριστικής διακοπής της λειτουργίας αυτού. ΄Ηδη δια της υπό κρίσιν αιτήσεως 
θεραπείας  διώκεται η ανάκληση της προαναφερθείσης αποφάσεως. Όµως στην 
αίτηση θεραπείας δεν αναφέρονται περιστατικά αναιρούντα την αλήθεια των 
γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών. Αντιθέτως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 
του αιτούντος κατά τη σηµερινή συνεδρίαση της Ολοµελείας του ΕΣΡ οµολόγησαν 
ότι ο προαναφερθείς ραδιοφωνικός σταθµός δεν λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 
και ισχυρίσθηκαν ότι παρά ταύτα ο ραδιοφωνικός σταθµός µπορεί να λειτουργεί 
νοµίµως έστω και αν δεν λειτουργούσε κατά την 1.11.1999. Και τούτο διότι κατά την 
αληθή έννοια της διατάξεως του άρθρου 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 είναι δυνατή η 
λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών και µετά την 1.11.1999. Ο ισχυρισµός αυτός δεν 
βρίσκει έρεισµα στην προαναφερθείσα διάταξη του νόµου, ούτε στις διατάξεις των 
άρθρων 5 παρ. 1, 14, 15, 17 και 106 του Συντάγµατος, τα οποία επικαλείται ο αιτών. 
Ενόψει τούτων η υπό κρίσιν αίτηση είναι αβάσιµη και ενδείκνυται η απόρριψη αυτής. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την από 7.1.2003 αίτηση θεραπείας του τοπικού ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού  YILDIZ  FM 107,3 – ∆ΟΥ∆ΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.  κατά της 125/17.12.2002 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28 Ιανουαρίου 2003. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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