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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 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 24.2.2010 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΗ Νοµού Ηρακλείου,  κατά των  
485/2.11.2009,  29/26.1.2010  αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  30η  Μαρτίου 2010 κατά 

την οποία δεν εµφανίστηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, καίτοι είχε κλητευτεί 
δια της Α.Π. 3472/23.3.2010 κλήσεως του Ε.Σ.Ρ. η οποία έχει παραληφθεί 
από την εταιρεία δια τηλεοµοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ της από υπό την 
αυτή ηµεροµηνία επιβεβαιώσεως. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό την 
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων. 
 
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 της εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΗ 
ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 
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ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΗ Νοµού Ηρακλείου, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ΄αριθµ. 485/2.11.2009 απόφαση έγιναν δεκτά τα 
εξής: «Ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999  στο 
Νοµό Ηρακλείου και εξέπεµπε από την συχνότητα 101,5 µε κέντρο εκποµπής τη 
θέση Βασιλικό. Εντεύθεν κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 ο ραδιοφωνικός 
σταθµός δικαιούται να εκπέµπει νοµίµως µόνο στον εν λόγω Νοµό και µόνον στην 
συχνότητα και κέντρο εκποµπής από τα οποία εξέπεµπε κατά την κρίσιµη 
ηµεροµηνία.  Στον ραδιοφωνικό σταθµό, είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Τύπου και 
Μ.Μ.Ε. βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας.  ΄Οµως, όπως προκύπτει εκ του υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 34402/Φ386/14.7.2009 εγγράφου της ΕΕΤΤ και του υπ ΄αριθµ. πρωτ. 
1072/ΕΣ/10.9.2009 εγγράφου της υπηρεσίας µας, ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός 
εκπέµπει παρανόµως από τις θέσεις εκποµπής Γιούχτας και Αχεντριά, στις 
συχνότητες 101,3 MHz και 101 MHz, καθώς στις συχνότητες 101,7 MHz µε κέντρο 
εκποµπής το Σταυρό Νεάπολης του Νοµού Λασιθίου  και 99,2 MHz µε κέντρο 
εκποµπής τη Μαλάξα του Νοµού Χανίων.  Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού ότι έχει κηρυχθεί αθώος από ποινικό δικαστήριο για 
παράνοµη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού δεν ασκεί επιρροή διότι δεν 
αµφισβητείται η νοµιµότητα της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού και 
ελέγχεται για εκποµπή από συχνότητες και θέσεις από τις οποίες δεν εξέπεµπε την 
1.11.1999 και εν πάση περιπτώσει για εκποµπή εκτός του Νοµού Ηρακλείου». Με 
βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά, επιβλήθηκε µε την ως άνω απόφαση στον 
ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 10.000 ευρώ.  Η 
ιδιοκτήτρια εταιρεία του ραδιοφωνικού σταθµού άσκησε την από 14.12.2009 αίτηση 
θεραπείας, η οποία απορρίφθηκε µε την 29/26.1.2010 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.  ΄Ηδη µε 
την υπό κρίση αίτηση θεραπείας πλήττονται αµφότερες οι αποφάσεις. ∆εν 
προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των δια των ως 
άνω αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών.  Η υπό 
κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΗ Νοµού Ηρακλείου,  κατά των  
485/2.11.2009 29/26.1.2010  αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Μαρτίου 2010. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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