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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 123/5.3.2012

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του
ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη
Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος
Αποστολάς και Γεώργιος Στεφανάκης.
Α. Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
ασχολήθηκε με την υπ’ αριθ.
7915/11.10.2011 αίτηση του Τιμολέοντα Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ» Nομού Κορινθίας, προς
χορήγηση βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας αυτού.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21 η Φεβρουαρίου 2012, κατά
την οποία παρέστη ο εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η
ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και ο
έλεγχος αυτών υπάγεται 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.
II. Το άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. β’ του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει
την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και
αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για
τη νόμιμη λειτουργία των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
ΙV. To άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί
που λειτουργούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 1999 θεωρούνται ως νομίμως
λειτουργούντες.

Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, του υποβληθέντος υπομνήματος και των ισχυρισμών
του αιτούντος Τιμολέοντα Ηλιόπουλου προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι
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ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΝΑ ΡΑΔΙΟ»
Νομού Κορινθίας, ο οποίος εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρου 53 του νόμου
2778/1999 και εντεύθεν θεωρείται ότι λειτουργεί νομίμως, εκδοθείσης περί τούτου
από το ΕΣΡ της υπ’ αριθμ. 82/2.11.2005 βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας του εν
λόγω ραδιοφωνικού σταθμού. Ισχυρίζεται ο αιτών ότι κατά την κρίσιμη ημερομηνία
της 1.11.1999 λειτουργούσε και δεύτερος ραδιοφωνικός σταθμός στο νομό Κορινθίας
με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ» και ότι ο σταθμός αυτός εμπίπτει στην
ως άνω ρύθμιση. Γι’ αυτό αιτείται την έκδοση από το ΕΣΡ βεβαιώσεως περί της
νομίμου λειτουργίας και αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού. Βέβαιον είναι ότι ο
νομίμως λειτουργών ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμπε ενίοτε και με το διακριτικό
τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ», πάντοτε όμως από τις ίδιες εγκαταστάσεις, το ίδιο
προσωπικό και τον ίδιο φορέα. Δεν πρόκειται περί ιδιαιτέρας επιχειρήσεως δευτέρου
ραδιοφωνικού σταθμού και λειτουργούντος τοιούτου κατά την ως άνω κρίσιμη
ημερομηνία, μη υφισταμένων των νομίμων προϋποθέσεων προς έκδοση της
αιτουμένης βεβαιώσεως. Ενόψει του προβληματισμού της καθυστερήσεως του
αιτούντος επί δεκατρία (13) έτη προς υποβολή αιτήσεως για την έκδοση βεβαιώσεως
περί νομίμου λειτουργίας δευτέρου ραδιοφωνικού σταθμού, ισχυρίζεται ο αιτών ότι
κατά το έτος 1999 ίσχυε το άρθρο 6, παρ. 8 του νόμου 2328/1995 και εντεύθεν δεν
υπήρχε η δυνατότης να είναι φορέας δύο ραδιοφωνικών σταθμών, ως και ότι ήδη από
τη διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 3592/2007 παρέχεται η δυνατότης στον αυτό
φορέα να θέτει σε λειτουργία δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όμως, η εν λόγω
διάταξη του νόμου ισχύει δια το μέλλον και δεν λειτουργεί αναδρομικά. Επομένως,
δεν είναι δυνατή η, με βάση τη τελευταία αυτή διάταξη του νόμου, αναγνώριση
νομιμότητας ραδιοφωνικού σταθμού που δεν μπορούσε να αναγνωρισθεί κατά την
1.11.1999. Η υπό κρίσιν αίτηση, τόσο κατά την κυρία όσο και κατά την επάλληλη
αιτιολογία, είναι αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει την αίτηση του Τιμολέοντα Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ» Nομού Κορινθίας, προς
χορήγηση βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας αυτού.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 21η Φεβρουαρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 12η Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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