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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25η  Οκτωβρίου 2005 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,  Νέστορας Κουράκης, Γιάννης Παπακώστας.  Απών ο 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη 

παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας, του τοπικού ραδιοφωνικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΣΗΤΕΙΑ FM  Νοµού Λασιθίου. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 25η  Οκτωβρίου 2005κατά 

την οποίαν παρουσιάστηκε η Κωνσταντίνα Γαλανοπούλου και ζήτησε την 
αναβολή της συζητήσεως.  ΄Όµως η εµφανισθείσα δεν είναι δικηγόρος και 
εντεύθεν δεν γίνεται να εκπροσωπήσει υπό τοιαύτην ιδιότητα τον 
ραδιοφωνικό σταθµό, ενώ εξάλλου δεν προκύπτει ότι εξ΄ άλλου λόγου 
εκπροσωπεί τούτον.  Πρόκειται περί υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου.  
Ανεξαρτήτως του ότι η εµφανισθείσα δεν νοµιµοποιείται σε υποβολή 
αιτήσεως αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, η αίτηση είναι αβάσιµη 
και πρέπει να απορριφθεί.. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του 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 6 παρ. 3 εδαφ.  του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο η άδεια λειτουργίας 
ραδιοφωνικού σταθµού αφορά εκποµπή σε ορισµένη συχνότητα και θέση. 
 
ΙΙΙ.  Τα άρθρα 4 παρ. 1 στοιχ. αα και 8 του Ν. 2328/1995, µε τα οποία καθορίζονται 
οι νόµιµες κυρώσεις για παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 
 
ΙV. 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 ραδιοφωνικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
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Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό 
τίτλο ΣΗΤΕΙΑ FM  Νοµού Λασιθίου, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο εν λόγω 
ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 στο Νοµό Λασιθίου.  Περί 
της νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού έχει χορηγηθεί βεβαίωση  από 
το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.  Εντεύθεν, κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999, ο 
ραδιοφωνικός σταθµός δικαιούται να εκπέµπει νοµίµως στο Νοµό Λασιθίου από την 
συχνότητα 95,5 MHz από τη θέση Χαµέζι. ΄Οµως, όπως προκύπτει εκ του υπ’ αριθ. 
πρωτ. 28245/Φ386/27.9.2005 εγγράφου της ΕΕΤΤ και του υπ’ αριθ. 
1098/ΕΣ/7.10.2005 εγγράφου της Υπηρεσίας µας, ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός 
εκπέµπει παρανόµως  από άλλες 4 συχνότητες 91,6, 94,1, 95, και 98,5  MHz και από 
άλλα 4 κέντρα εκποµπής ήτοι, από  Ετιά, Ιεράπετρα, Μονή Τοπλού και. Σητεία.  Για 
τις εν λόγω  εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο ραδιοφωνικό σταθµό η 
κύρωση του προστίµου.  
 

Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του εκ 7.239,20 ευρώ  
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, το εν λόγω 
πρόστιµο πρέπει να καθορισθεί κατά τον  Πρόεδρο Ιωάννη Λασκαρίδη, τον 
Αντιπρόεδρο ∆ηµήτρη Χαραλάµπη και το µέλος η Εύη ∆εµίρη στο ποσό των  10.000 
ευρώ, ενώ κατά τα µέλη Γιάννης Παπακώστας, ΄Ιρις Αυδή και Νέστωρ Κουράκης  το 
πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 5.000 ευρώ.   Εν όψει της ισοψηφίας 
υπερισχύει κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό ΣΗΤΕΙΑ FM  Νοµού Λασιθίου τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 10.000 ευρώ.     
 

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά του Εµµανουήλ Μεταξάκη 
του  Στυλιανού, κατοίκου Σητείας Κρήτης, στο τέρµα Βαρθολοµαίου Σητείας, µε 
Α.Φ.Μ. 044468301, ∆.Ο.Υ. Σητείας, ως ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθµού 
ΣΗΤΕΙΑ FM  Νοµού Λασιθίου. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 25η  Οκτωβρίου 2005. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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