ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 105/28.2.2006
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 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, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχόµενη υπό
του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΛΥΡΑ FM
Νοµού ∆ωδεκανήσου, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2006
κατά την οποία δεν εµφανίστηκε εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθµού
καίτοι είχε κλητευτεί µε την α.π. 2993/22.2.2006 κλήση η οποία είχε
διαβιβαστεί δια τηλεοµοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της υπό την αυτήν
ηµεροµηνία επιβεβαιώσεως..
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του 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 6 παρ. 1 και 3 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο επιτρέπεται η ίδρυση
εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών που εκπέµπουν στην
περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 µεγακύκλους (MHz) µε διαµόρφωση κατά
συχνότητα FM ενώ εξάλλου η λειτουργία αφορά εκποµπή σε ορισµένη συχνότητα και
η χρήση της συχνότητας παραχωρείται µε τον όρο ότι η εκποµπή θα
πραγµατοποιείται από ορισµένη ή ορισµένες θέσεις για ολόκληρο ή τµήµα του
24ώρου.
IV. Το άρθρο 8 παρ. 5 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν.
2328/1995, όπως ισχύουν κατά τα οποία οι ραδιοφωνικοί σταθµοί οφείλουν να
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τηρούν τους προβλεπόµενους κανόνες λειτουργίας και να µην παρεµβάλλονται στους
διαύλους συχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
V. 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
VΙ. 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.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων
του εκπροσώπου του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΛΥΡΑ
FM Νοµού ∆ωδεκανήσου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο εν λόγω ραδιοφωνικός
σταθµός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 στο Νοµό ∆ωδεκανήσου και εντεύθεν
κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 λειτουργεί νοµίµως µε βεβαίωση εκδοθείσα από
το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε ΄Όµως όπως προκύπτει από το υπ΄αριθµ.
2675/Φ368/24.1.2006 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. και από το 263/22.2.2006 έγγραφο της
υπηρεσίας µας, ο ραδιοφωνικός σταθµός παρεµβάλλεται στις συχνότητες της
αεροναυτιλίας. Εκτός αυτού, εκπέµπει σε δύο συχνότητες 105,6 και 107.9 MHz εκ
των οποίων η δεύτερη βρίσκεται εκτός της ζώνης των FM στην οποία δικαιούται να
εκπέµπει. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο ραδιοφωνικό
σταθµό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του. Μειοψήφησαν
εκ των µελών η ΄Ιρις Αυδή, ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης
κατά τους οποίους θα έπρεπε να αναβληθεί η λήψη της αποφάσεως.
Για τους λόγους αυτούς

το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό µε το διακριτικό τίτλο ΛΥΡΑ FM
Νοµού ∆ωδεκανήσου την οριστική διακοπή λειτουργίας του.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28η Φεβρουαρίου 2006.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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