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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2004 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, Αργύριος Καρράς 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ανάκληση της 
υπ’ αριθ. 346/19.8.2003 απόφασης του ΕΣΡ, καθώς και της υπ’ αριθµ. 
63/19.8.2003 βεβαιώσεως νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού 
ASTRA-MEDIA 101,9 FM και ήδη ΣΦΑΙΡΑ FM  Νοµού Μαγνησίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 20η Ιανουαρίου 2004. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 

ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. 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 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, κατά το οποίον οι ραδιοφωνικοί 
σταθµοί που λειτουργούσαν την 1.11.1999 θεωρούνται νοµίµως 
λειτουργούντες.  . 

 
ΙΙΙ. Το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίον αρµόδιο για την 

ανάκληση ατοµικής διοικητικής πράξης είναι το όργανο που την εξέδωσε.  
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού ASTRA-MEDIA 101,9 FM και ήδη 
ΣΦΑΙΡΑ FM Νοµού Μαγνησίας  και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα 
ακόλουθα: Με την απόφαση 72/14.10.2002 του ΕΣΡ επιβλήθηκε στον ραδιοφωνικό 
σταθµό ΑΣΤΡΑ FM, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΣΤΡΑ Α.Ε. Νοµού 
Μαγνησίας η κύρωση του προστίµου ως εκ του ότι ενώ δικαιούται να εκπέµπει από 
τη συχνότητα 97,3 ΜΗΖ εξέπεµπε παρανόµως την 12.9.2002 από τη συχνότητα  
101,9 ΜΗΖ και εξάλλου µετέδιδε παρανόµως το πρόγραµµα του ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού ANTENNA FM Νοµού Αττικής. Επακολούθησε η υπ’ αριθ. 
10/15.4.2003 βεβαίωση του ΕΣΡ, µε την οποία βεβαιώθηκε ότι ο ως άνω 
ραδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει νοµίµως από τη συχνότητα 97,3 ΜΗΖ στο Νοµό 
Μαγνησίας. Επακολούθησε η απόφαση 270/20.5.2003 του ΕΣΡ, µε την οποία 
επιβλήθηκε στον αυτό ραδιοφωνικό σταθµό η κύρωση της συστάσεως όπως µη 
εκπέµπει από τη συχνότητα 101,6 ΜΗΖ. Όµως κατόπιν αιτήσεως του Αθανασίου 
Κοκκίνη εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 63/19.8.2003 βεβαίωση του ΕΣΡ , µε την οποία 
βεβαιώθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός ASTRA-MEDIA 101,9 FM  λειτουργούσε 
την 1.11.1999 και εντεύθεν λειτουργεί νοµίµως. Επακολούθησε η απόφαση 
346/19.8.2003 του ΕΣΡ, µε την οποίαν εγκρίθηκε η µεταβίβαση του εν λόγω 
ραδιοφωνικού σταθµού µετονοµασθέντος σε ΣΦΑΙΡΑ FM από τον Αθανάσιο 
Κοκκίνη στον Πέτρο Μήτσιου. Όµως, όπως έχει εκτεθεί, ο ραδιοφωνικός σταθµός 
ΑΣΤΡΑ FM εξέπεµπε παρανόµως από τις συχνότητες 101,6 ΜΗΖ και 101,9 ΜΗΖ 
και επιβλήθηκαν σ’ αυτόν δια δύο αποφάσεων του ΕΣΡ διοικητικές κυρώσεις. Είναι 
αληθές, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθ. 6142/22.3.1994 βεβαίωση του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως, ότι είχε κατατεθεί αίτηση του Αθανασίου Κοκκίνη 
προς χορήγηση αδείας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού στο Νοµό Μαγνησίας µε 
το διακριτικό τίτλο «101,9 FM», πλήν όµως ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός 
εξέπεµπε κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία της 1.11.1999 από τη συχνότητα 97,3 ΜΗΖ 
και κατά την εν λόγω ηµεροµηνία δεν εξέπεµπε ραδιοφωνικός σταθµός µε το 
διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΡΑ FM» από την συχνότητα 101,9 MHZ. Εκ της εντεύθεν 
δηµιουργηθείσης συγχύσεως εκδόθηκε η προαναφερθείσα βεβαίωση 63/19.8.2003 
του ΕΣΡ, περί νοµίµου λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού ASTRA-MEDIA 101,9 
FM, ο οποίος µετονοµάσθηκε σε ΣΦΑΙΡΑ FM. Ενδείκνυται η ανάκληση της εν λόγω 
βεβαιώσεως, ως και της αποφάσεως του ΕΣΡ 346/19.8.2003 µε την οποία εγκρίθηκε η 
µεταβίβαση του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθµού από τον Αθανάσιο Κοκκίνη στον 
Πέτρο Μήτσιου. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 

α)  Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 63/19.8.2003 βεβαίωση περί νοµίµου λειτουργίας του ΕΣΡ 
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β)  Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 346/19.8.2003 απόφαση  του ΕΣΡ. 
 
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29ην Ιανουαρίου  2004. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3


