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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2006 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης. 
Απών ο Νέστορας Κουράκης.   

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχόµενη υπό του 
ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο STEREO CHANNEL 
FM Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  14η  Μαρτίου 2006. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας κατά το οποίο 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. 
 
II. Τα άρθρα 6 παρ. 3, παρ. 4 εδαφ. α και 7 παρ. 2 εδαφ. α παρ. 13 του Ν.  2328/1995, 
κατά τα οποία η λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού αφορά ορισµένη συχνότητα και 
θέση, καθώς και συγκεκριµένη περιοχή που καλύπτει . 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του Ν. 2778/1999, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί 
σταθµοί που λειτουργούσαν την 1.11.1999 θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες 
και οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόµενους κανόνες λειτουργίας  
 
IV.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεί 
τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της 
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών 
του εκπροσώπου του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο 
STEREO CHANNEL FM Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο 
εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 στο Νοµό 
Αιτωλοακαρνανίας και εξέπεµπε από την συχνότητα  103,5  MHz  µε κέντρο 
εκποµπής τον ΄Αγιο Πέτρο Ελληνικών Μεσσολογγίου.  Εντεύθεν κατά το άρθρο 53 
του Ν. 2778/1999 ο ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργεί νοµίµως, δικαιούµενος να 
εκπέµπει µόνο από αυτήν την συχνότητα και από αυτό το κέντρο εκποµπής. Περί της 
νοµίµου λειτουργίας του έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. η 
υπ΄αριθµ. 17477/30.8.2000 βεβαίωση. ΄Όµως όπως προκύπτει από το υπ΄αριθµ. 
37083/Φ368/2.12.2005 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. και από το 58/18.1.2006 έγγραφο της 
υπηρεσίας µας, ο ραδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει παρανόµως και από τη συχνότητα  
103,7 MHz µε δεύτερο κέντρο εκποµπής στη θέση Περγαντί-Ακαρνανικά.  Για τις εν 
λόγω εκτροπές  ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο STEREO CHANNEL 
FM Νοµού Αιτωλοακαρνανίας τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως παύσει 
να εκπέµπει παρανόµως από τη συχνότητα 103,7 MHz µε δεύτερο κέντρο εκποµπής 
στη θέση Περγαντί-Ακαρνανικά, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.     
 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την   16η Μαρτίου   2006. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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