
  

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..    1122//99..11..22000077  

 
 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9  Ιανουαρίου  2007 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.  

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την αίτηση 
επανεξετάσεως του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΚΡΙΜΠΑ,  περί διορθώσεως της 85/30.3.2004 κυρωτικής αποφάσεως του 
Ε.Σ.Ρ. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 19η ∆εκεµβρίου 2006.  

 
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. 
 
ΙΙ. 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.  
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IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ 
ασκεí τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της 
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1  και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995. 
 

 

Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου του ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ και του 
υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την 44/31.3.2004 
βεβαίωση του Ε.Σ.Ρ. έγινε δεκτό ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός του Κωνσταντίνου 
Γρίµπα µε τον διακριτικό τίτλο Ελεύθερη Ραδιοφωνία Κοζάνης λειτουργούσε στο 
Νοµό Κοζάνης την 1.11.1999 και εντεύθεν κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 
λειτουργεί νοµίµως.  Επακολούθησε η 85/30.3.2004 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. µε την 
οποία έγινε δεκτό ότι ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθµός κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία 
της 1.11.1999 εξέπεµπε από την συχνότητα 102 MHz , ότι εντεύθεν δικαιούται να 
εκπέµπει νοµίµως µόνο από την εν λόγω συχνότητα και ότι παρανόµως εκπέµπει από 
τις συχνότητες 102,3, 102,2, 104,3, 95,9 και 101,3 επιβληθείσης της διοικητικής 
κυρώσεως της συστάσεως, όπως παύσει να εκπέµπει παρανόµως από τις πέντε 
τελευταίες συχνότητες.   Ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθµού µε το άνευ 
ηµεροµηνίας έγγραφό του το οποίο έχει εισαχθεί στο Ε.Σ.Ρ. µε Α.Π. 18495/8.11.2006 
ισχυρίζεται ότι κατά την ως άνω κρίσιµη ηµεροµηνία της 1.11.1999 εξέπεµπε από την 
συχνότητα 102,3 και αιτείται εµµέσως την διόρθωση της ως άνω κυρωτικής 
αποφάσεως.  ΄Όµως υφίστανται τα κατωτέρω έγγραφα στα οποία αναφέρεται ότι ο 
ραδιοφωνικός σταθµός εξέπεµπε από την συχνότητα 102 MHz:   α) το από 28.2.1991 
πρακτικό του Κοινοτικού Συµβουλίου Μεταξά µε το οποίο έγινε δεκτή αίτηση του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 102 FM STEREO, β) το Α.Π. 169/11.3.1991 έγγραφο της 
Νοµαρχίας Κοζάνης µε κοινοποίηση στον ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό 
τίτλο  Ελεύθερη Ραδιοφωνία Κοζάνης 102 FM STEREO, γ) το υπ΄αριθµ. 
71/29.10.1998 τιµολόγιο του ραδιοφωνικού σταθµού, στον τίτλο του οποίου 
διαλαµβάνεται η ένδειξη FM 102 STEREO, δ) το Α.Π. 1096/4.6.1999 έγγραφο της 
∆ιευθύνσεως ∆ασών Κοζάνης µε κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη του ως άνω 
ραδιοφωνικού σταθµού και την ένδειξη FM 102, ε)το από 27/11/1998 έγγραφο της 
UNICEF προς ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 102 FM , στ) το από 
15.7.1999 δελτίο τύπου της ΕΡΑ περί εκποµπής του ως άνω ραδιοφωνικού σταθµού 
κατά την 20.7.1999 από τη συχνότητα 102, ζ) το από 6.3.2000 έγγραφο του συλλόγου 
η Αγία Παρασκευή προς Κωνσταντίνο Γρίµπα, ∆ιευθυντή ραδιοφωνικού σταθµού 
FM 102 Κοζάνης, η) την από 29.3.2004 υπεύθυνη δήλωση του αυτού ιδιοκτήτη, στην 
οποία αναφέρεται ο ραδιοφωνικός σταθµός µε τον τίτλο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (FM 102) και παρά την υπογραφή του εκδότου, διαλαµβάνεται ο αυτός 
τίτλος του ραδιοφωνικού σταθµού µε την ένδειξη FM 102.  Εντεύθεν βασίµως 
προκύπτει ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός εξέπεµπε κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία από 
την εν λόγω συχνότητα και ουδείς λόγος υφίσταται προς διόρθωση της ως άνω 
κυρωτικής αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την 911/2006 
απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης, ο ιδιοκτήτης του 
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ραδιοφωνικού σταθµού κηρύχθηκε ένοχος παρανόµου εκποµπής κατά την 7, 8 και 
9.9.2005 από την συχνότητα 102,1 και κατά την τελευταία πενταετία από τις 
συχνότητες 102, 102,2, 104,3, 95,9 και 101,3.  Η παράνοµη εκποµπή του 
ραδιοφωνικού σταθµού από περισσότερες της µιάς συχνότητες, δηµιούργησε την 
υφιστάµενη σύγχυση και ασάφεια η οποία επιτάθηκε δια της προσθήκης στον τίτλο 
του ραδιοφωνικού σταθµού της ενδείξεως 102,3.  Οι αιτιάσεις του ως άνω ιδιοκτήτου 
περί παρανόµου εκποµπής του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM Νοµού Κοζάνης από την συχνότητα 102,4 δεν ασκεί επιρροή στην 
παρούσα υπόθεση.   Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να 
απορριφθεί. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την αίτηση επανεξετάσεως του ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΚΡΙΜΠΑ περί διορθώσεως της 85/30.3.2004 κυρωτικής αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Ιανουαρίου 2007. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 

 
 
 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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