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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 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, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης. 
Απών το µέλος Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση  
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε ανάκληση της υπ’ 
αριθ. 146/7.12.2004 βεβαιώσεως του ΕΣΡ του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον 
διακριτικό τίτλο TOP FM Νοµού Κοζάνης.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η ∆εκεµβρίου 2009 κατά 

την οποία παρέστη νόµιµος εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθµού .  
 
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. Τις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στο αιτιολογικό της παρούσας 
αποφάσεως.  
 
Αιτιολογικό  
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως των εκπροσώπων του ως άνω 
ραδιοφωνικού σταθµού και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα 
ακόλουθα: Το ΕΣΡ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 146/7.12.2004 βεβαίωση νοµίµου 
λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο TOP FM Νοµού 
Κοζάνης 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 του υπ’ 
αρ. πρωτ. 48341/Φ386/21.10.2009 εγγράφου της Εθνικής Επιτροπής 



Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), κατά τον τεχνικό έλεγχο που 
διενεργήθηκε κατά την 16η Σεπτεµβρίου 2009 δεν διαπιστώθηκε εκποµπή 
ραδιοφωνικού σήµατος από τον ως άνω ραδιοφωνικό σταθµό. Ο ισχυρισµός του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού ότι η µη εκποµπή του σήµατος οφείλεται σε 
τεχνική βλάβη µηχανηµάτων, άλλως σε τεχνικές δυσκολίες συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, άλλως στη µη απασχόληση προσωπικού λόγω αυτοµατισµών 
λειτουργίας είναι προσχηµατικός. ∆εν πρόκειται περί συγκροτηµένης επιχείρησης και 
περί λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθµού. Ως εκ τούτου ενδείκνυται η ανάκληση 
της προαναφερθείσης βεβαιώσεως.  
 
 

Για τους λόγους αυτούς  
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  

 
 

Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 146/7.12.2004 βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του 
ραδιοφωνικού σταθµού TOP FM Νοµού Κοζάνης.  
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23

η 
Φεβρουαρίου 2010.  

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.  
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