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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,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  τη  διαπίστωση  της 
συχνότητας από την οποία εξέπεμπε ο ραδιοφωνικός σταθμός με το διακριτικό 
τίτλο  SAFARI  (πρώην  ΡΑΔΙΟ  ΕΚΦΡΑΣΗ)  Νομού  Πιερίας,  ιδιοκτησίας  του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗ, κατά την 1.11.1999, καθώς και τη θέση εκπομπής 
του κατά την εν λόγω κρίσιμη ημερομηνία.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  21η Φεβρουαρίου 2012, κατά 
την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού, καίτοι είχε 
κλητευθεί με την υπ’ αριθμ. 1917/9.2.2012 κλήτευση, η οποία παραλήφθηκε δια 
τηλεομοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ της από της ίδιας μέρας επιβεβαιώσεως.  

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.

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 

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.
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Αιτιολογικό

Εν προκειμένω εκ των στοιχείων  του φακέλου  του ραδιοφωνικού  σταθμού με  το 
διακριτικό τίτλο SAFARI (πρώην ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ) Νομού Πιερίας, ιδιοκτησίας 
του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗ,  και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν 
τα ακόλουθα: Ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και 
εντεύθεν  κατά  το  άρθρο  53  του  Ν.  2778/1999  θεωρείται  ότι  λειτουργεί  νομίμως 
εκδοθείσης  περί  τούτου  από  το  ΕΣΡ  της  υπ΄αριθμ.  107/2.12.2003  βεβαιώσεως 
νομίμου  λειτουργίας.  Διαπιστώθηκε  ότι  κατά  την  εν  λόγω  ημερομηνία  ο 
ραδιοφωνικός  σταθμός  εξέπεμπε  από  τη  συχνότητα  106,7  MHz και  τη  θέση 
Προφήτης  Ηλίας  Νομού  Πιερίας,  από  όπου  δικαιούται  να  εκπέμπει  νομίμως  και 
τούτο πρέπει να βεβαιωθεί δια της παρούσας αποφάσεως.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Διαπιστώνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με το διακριτικό τίτλο  SAFARI (πρώην 
ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ) Νομού Πιερίας, ιδιοκτησίας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗ, 
δικαιούται να εκπέμπει από τη συχνότητα 106,7 MHz και τη θέση Προφήτης Ηλίας 
Νομού Πιερίας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Μαρτίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 9η  Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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