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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

Αρ. Πρωτ. 6616/21.12.2018 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

112244//22001188  

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 31.1.2017 και ώρα 10:00, 

προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: 

Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: 

Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Γεώργιο 

Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Νικόλαος 

Κιάος, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή 

Γαλάνη, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. 

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αρ. πρωτ. 3577/26.4.2017 αίτησης 

του Χουσεΐν Καράνταη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού «KRAL FM ή KING 

FM» Νομού Ξάνθης, με την οποία ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 363/2007 

απόφαση του ΕΣΡ και να του χορηγηθεί βεβαίωση νομίμου λειτουργίας. Με την 

προσβαλλόμενη απόφαση επιβλήθηκε η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας 

του ως άνω σταθμού. Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 328/6.9.2016, 

ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο 

Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 

723/ΕΣ/23.9.2017 νομική του εισήγηση.   

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της 

αιτούσας Αντώνης Πετρίδης και Στέργιος Γιαλάογλους, καθώς και οι εκπρόσωποι 

του σταθμού Χουσείν Καράνταη και Ευάγγελος Βασιλειάδης. Ερωτηθέντες από τον 

Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, 

έλαβαν δε το λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και 

η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου 

υπομνήματος 13.2.2017 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O 

σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 1176/13.2.2017 

υπόμνημα. 
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Την 9.11.2018 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της που 

είχαν παραστεί και κατά την ακρόαση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Βαρβάρα 

Χαραλαμπάκη, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω 

εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και έπειτα αποχώρησε. Στην 

συνέχεια η Ολομέλεια:  

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

Ι. Νομικό Μέρος 

 

1.  Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση 

υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών 

κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος 

του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, 

έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και 

ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της 

ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 

ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το 

σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της 

νεότητας».  

2. Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3592/2007: «Η ίδρυση, εγκατάσταση και 

λειτουργία ιδιωτικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμα 

τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης, που εκπέμπουν στην περιοχή των 

συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (MHZ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα 

(FM), επιτρέπεται μετά από άδεια του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη 

νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, κατά τα αναφερόμενα στο 

εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στη 

διαγωνιστική διαδικασία και η χορήγηση της σχετικής άδειας. Μέχρι την έκδοση της 

σχετικής άδειας, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που 

εκπέμπουν, εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία». 
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3.  Κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999: «1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που 

λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι 

την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η 

οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη 

συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. 2. Οι 

αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να 

τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας, 

καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία 

διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός 

έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του 

ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης,…». 

  Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική 

αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:  

(α)  Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιούσε μια 

ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου 

έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου 

κτήματος), με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης 

ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.  

(β)  Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής 

επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου 

ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η 

δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε 

άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.  

(γ)  Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα 

επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις και να 

τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για αδειοδοτημένους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τυχόν αντίθετη εκδοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την 

ευνοϊκότερη μεταχείριση των σταθμών του άρθρου 53 του ν. 2778/1999, οι οποίοι 

θεωρούνται κατ’ανοχήν ως νομίμως λειτουργούντες, έναντι των σταθμών με νόμιμη 

άδεια κατά τις οικείες διατάξεις (ΣτΕ 2323/2011, πρβλ. και Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και 

ΑΠ 1701/2014). 
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(δ)  Μία εκ των αναφερόμενων στη νομοθεσία υποχρεώσεων είναι και εκείνη που 

αφορά στην εκπομπή εντός συγκεκριμένης περιοχής συχνοτήτων και ειδικότερα στην 

περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 (FM). 

 Περαιτέρω, κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: « 1) Καθένας έχει δικαίωμα 

στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά 

τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το 

δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε 

διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή 

συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί 

μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται 

εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις 

κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την 

αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι 

αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης … αποτελούν εκτελεστές 

διοικητικές πράξεις … Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία 

διοικητικές προσφυγές … ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η 

δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς 

προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των 

εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για 

οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία 

εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από 

την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της 

(ιεραρχική προσφυγή)».  

 Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται 

τα ακόλουθα:  

 Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του 

απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε 

κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του 

ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως 

απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 
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10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται 

όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση 

ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται 

νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα 

δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο 

πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η 

προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν 

δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της 

υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει 

από την ίδια την διοικητική πράξη.  

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η προσβαλλομένη απόφαση (363/2007) έχει, κατά λέξιν, 

ως εξής:  

 «Εκ των στοιχείων του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Χουσείν 

Καράνταη ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο KING FM ή 

KRAL FM  Νομού Ξάνθης και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα 

ακόλουθα:   Ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει άλλοτε με το λογότυπο KING 

FM και άλλοτε με το λογότυπο KRAL FM. Ενδεικτικό της νοοτροπίας του 

ραδιοφωνικού σταθμού είναι ότι στην ιστοσελίδα του σταθμού η διεύθυνση είναι 

www.kingfm.gr/ ενώ στο περιεχόμενο αναφέρεται ως KRAL FM 107,8. Προς 

διαπίστωση της υφισταμένης πραγματικής καταστάσεως το Ε.Σ.Ρ. απέστειλε υπάλληλο 

στη Ξάνθη και κατέγραψε την εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού από της 8.5.2007 

έως της 11.5.2007. Κατά την καταγραφή διαπιστώθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός 

αναμεταδίδει αλλόγλωσσο πρόγραμμα ξένης χώρας, άνευ λογοτύπου από τη συχνότητα 

107,8 MHz. Όμως πλέον τούτου ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός κατά την 1.11.1999 

εξέπεμπε από τη συχνότητα 105,5 MHz και από τη θέση Σταυρούπολη Ξάνθης από τις 

οποίες μόνο δικαιούται να εκπέμπει.  ΄Ηδη όμως εκπέμπει από την συχνότητα 107,8 και 

από τη θέση Παναγιά, δηλαδή εκτός της επιτρεπομένης ζώνης συχνοτήτων 87,5 MHz 

έως 107,7 MHz εντός της οποίας επιτρέπεται η εκπομπή των ιδιωτικών ραδιοφωνικών 

σταθμών και από θέση που δεν δικαιούται. Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι με την 

υπ΄αριθμ. 112/5.2.2007 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έχει επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό 

http://www.kingfm.gr/
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πρόστιμο για παράνομη εκπομπή από την ως άνω συχνότητα και θέση, εκτός 

επιτρεπομένης ζώνης συχνοτήτων. Για τις εν λόγω εκτροπές της εκπομπής άνευ 

λογοτύπου και εκτός επιτρεπομένης ζώνης, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 

ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του. 

Μειοψήφησαν ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους 

θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

Επιβάλλει στον τοπικό ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό σταθμού KING FM ή KRAL FM  

Νομού Ξάνθης, την κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του.». 

 

Σχετικές επίσης είναι και οι ακόλουθες αποφάσεις του ΕΣΡ: 107/2006, 

111/2007, 112/2007, 566/2007 και 200/2014. 

 

Με την τελευταία εκ των αποφάσεων αυτών (200/2014) έγιναν δεκτά, κατά 

λέξιν, τα εξής:  

«Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του αιτούντος Καράνταη 

Χουσεΐν, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο KING FM 

(τουρκιστί KRAL FM) Νομού Ξάνθης, του εκπροσώπου του και του υποβληθέντος 

υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε κατά 

την 1.11.1999 και περί της νομίμου λειτουργίας αυτού εκδόθηκε από του Υπουργείο 

Τύπου και ΜΜΕ η υπ’ αριθμ. 17463/Ε1/3025/26.10.2000 βεβαίωση. Στην εν λόγω 

βεβαίωση δεν αναφέρεται η συχνότητα και θέση από την οποία εξέπεμπε ο εν λόγω 

ραδιοφωνικός σταθμός κατά την προαναφερθείσα κρίσιμη ημερομηνία. Από την 

διάταξη του Νόμου σαφώς προκύπτει ότι οι εν λόγω ραδιοφωνικοί σταθμοί δικαιούνται 

να εκπέμπουν νομίμως μόνο από τη συχνότητα και θέση από την οποία εξέπεμπαν κατά 

την κρίσιμη ημερομηνία της 1.11.1999. Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως και δια 

της υπ’ αριθμ. 112/5.3.2007 αποφάσεώς του έχει δεχθεί ότι ο προαναφερθείς 

ραδιοφωνικός σταθμός κατά την κρίσιμη ημερομηνία εξέπεμπε από τη συχνότητα 105,5 

και από τη θέση Σταυρούπολη, εν όψει δε του ότι κατά την 23.1.2007 εξέπεμπε 

παρανόμως από τη συχνότητα 107,8, επέβαλε τη διοικητική κύρωση του προστίμου. 
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Επακολούθησε η υπ’ αριθμ. 363/26.6.2007 απόφαση με την οποία, γενομένου δεκτού 

και αύθις ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός δικαιούται να εκπέμπει από τη συχνότητα 105,5 

και από τη θέση Σταυρούπολη, ως και ότι από 8.5.2007 έως 11.5.2007, εξέπεμπε 

παρανόμως από τη συχνότητα 107,8, δηλαδή εκτός της επιτρεπομένης ζώνης 

συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 MHz, εντός της οποίας επιτρέπεται η εκπομπή ιδιωτικών 

ραδιοφωνικών σταθμών, και από τη θέση Παναγιά, ως και ότι είχε υποπέσει και σε 

άλλες παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση 

της οριστικής διακοπής λειτουργίας του. Κατά της εν λόγω αποφάσεως ασκήθηκε η από 

26.7.2007 αίτηση θεραπείας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 566/20.11.2007 

απόφαση του ΕΣΡ. Έχει ασκηθεί από τον ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού αίτηση 

ακυρώσεως κατά των ως άνω  αποφάσεων του ΕΣΡ και συγχρόνως αίτηση αναστολής 

εκτελέσεως αυτών, η οποία έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ. 374/2008 απόφαση της 

Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον όρο ότι ο 

ραδιοφωνικός σταθμός θα εκπέμπει από την νόμιμη συχνότητα 105,5 MHz. Επομένως 

δια επανειλημμένων αποφάσεων του ΕΣΡ έχει βεβαιωθεί ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός 

δικαιούται να εκπέμπει από τη συχνότητα 105,5 MHz και δια της αποφάσεως της 

Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει επιτραπεί η εκπομπή του 

ραδιοφωνικού σταθμού μόνο από την εν λόγω νόμιμη συχνότητα. Κατόπιν τούτου το 

αίτημα της υπό κρίσιν αιτήσεως όπως βεβαιωθεί εκ νέου ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός 

δικαιούται να εκπέμπει από την συχνότητα 105,5 MHz καθίσταται άνευ αντικειμένου. 

Από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 53 του Νόμου 2778/1999 δεν προκύπτει 

αρμοδιότητα του ΕΣΡ να καθορίσει συχνότητα εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού 

διαφορετική από εκείνη από την οποία εξέπεμπε κατά την 1.11.1999. Επομένως το 

αίτημα της αιτήσεως όπως παρασχεθεί η δυνατότητα στο ραδιοφωνικό σταθμό να 

εκπέμπει από τη συχνότητα 105,7 MHz δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί. Εάν 

από εκπομπές άλλων ραδιοφωνικών σταθμών επηρεάζεται η εκπομπή του υπό κρίσιν 

ραδιοφωνικού σταθμού, αρμοδία να αποφανθεί και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις 

είναι, κατά το άρθρο 12, περ. κ’ του Ν. 3431/2006, η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.».  
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ΙΙΙ. Υπαγωγή  

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, κατά την ορθή ερμηνεία του σκεπτικού των δύο 

παρατεθεισών αποφάσεων, ο αιτών δικαιούται να χρησιμοποιεί την συχνότητα 105,5 

FM, αλλά μόνον αυτή. Κατά συνέπεια και με βάση τα προεκτεθέντα (βλ. και υπ’ 

αριθμ. 3335/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας), δεν 

πρέπει μεν να χορηγηθεί στον αιτούντα βεβαίωση νομίμου λειτουργίας (όπως αυτός 

ζητεί), πρέπει όμως να αναγνωρισθεί ότι ο αιτών εμπίπτει στην ρύθμιση του άρθρου 

53 του Ν. 2778/1999 και να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας του ραδιοφωνικού 

σταθμού (εκπέμποντας μόνον από την συχνότητα 105,5 FM) υπό τους αυτούς όρους 

κατά τους οποίους λειτουργούν και οι λοιποί ραδιοφωνικοί σταθμοί της αυτής 

κατηγορίας. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 363/2007 απόφαση του ΕΣΡ. 

 

Αναγνωρίζει ότι ο αιτών, με την ιδιότητά του ως λειτουργούντος τον ραδιοφωνικό 

σταθμό «KRAL FM ή KING FM» Νομού Ξάνθης, εμπίπτει στην ρύθμιση του άρθρου 

53 του Ν. 2778/1999 και επιτρέπει την λειτουργία του σταθμού υπό τους αυτούς 

όρους, κατά τους οποίους λειτουργούν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της αυτής 

κατηγορίας, εκπέμποντας (μόνον) από την συχνότητα 105,5 FM. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 9η Νοεμβρίου 2018 και δημοσιεύθηκε την 21η 

Δεκεμβρίου 2018. 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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