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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 21 Μαρτίου 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 από 17.2.06 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία POWER FM 108 Α.Ε.-
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού 
σταθµού µε διακριτικό τίτλο POWER FM Νοµού Λάρισας, κατά της 
528/13.12.2005 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 21η  Μαρτίου 2006. 

 
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 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 τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις 
νόµιµες κυρώσεις. 

 

ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις 
δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε 
αίτηση θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Από τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου της εταιρείας POWER FM 108 Α.Ε.-
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού µε 
διακριτικό τίτλο POWER FM Νοµού Λάρισας, των προσκοµισθέντων εγγράφων και 
του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄αριθµ. 
528/13.12.2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής πραγµατικά περιστατικά:  
«Ο ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και εξέπεµπε στο Νοµό 
Λάρισας. Στον ραδιοφωνικό σταθµό είχε χορηγηθεί από το Ε.Σ.Ρ η 78/23.9.2003 
βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας. Εντεύθεν, κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999, 
δικαιούται να εκπέµπει νοµίµως. ΄Οµως, όπως προκύπτει εκ του υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
31958/Φ386/27.10.2005 εγγράφου της ΕΕΤΤ και του υπ ΄αριθµ. πρωτ., 
1336/24.11.2005 εγγράφου της υπηρεσίας µας, ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός 
εκπέµπει παρανόµως στη συχνότητα 108,0 MHz.  και υπερβαίνει το αποδεκτό όριο 
µέγιστης απόκλισης συχνότητας, µε την τιµή στο 10% των δειγµάτων να είναι ~ 
126,05 kHz αντί της οριακής τιµής των ± 75 kHz.   Επισηµαίνεται ότι η συνεχιζόµενη 
εκποµπή του ραδιοφωνικού σταθµού στη συχνότητα 108,0 MHz, σε συνδυασµό και 
µε την µη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών, δηµιουργεί σοβαρές πιθανότητες 
εµφάνισης παρεµβολών στα συστήµατα της Υ.Π.Α. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
προβλέπεται ρητά από τον χάρτη συχνοτήτων Νοµού Λάρισας (ΦΕΚ 368/5.4.2001) η 
εναρµόνιση των συχνοτήτων των ραδιοφωνικών σταθµών µε τις συχνότητες της 
Αεροναυτιλίας».  Με βάση αυτές τις παραδοχές το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε τη διοικητική 
κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού.  Κατά της 
αποφάσεως αυτής η ως άνω εταιρεία άσκησε την από 20.1.2006 αίτηση θεραπείας η 
οποία απορρίφθηκε µε την υπ΄αριθµ. 84/14.2.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.  ΄Ηδη όµως 
έχει διαπιστωθεί ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός έπαψε να εκπέµπει παρανόµως από την 
συχνότητα 108 και εντεύθεν εξέλειπε το εξ αυτής της εκποµπής δηµιουργηθέν 
πρόβληµα.  Ενόψει τούτων ενδείκνυται όπως µεταρρυθµιστεί η προαναφερθείσα 
κυρωτική απόφαση επί τω τέλει όπως αντί της δια της πρώτης των ως άνω 
αποφάσεων επιβληθείσης διοικητικής κυρώσεως επιβληθεί η τοιαύτη του προστίµου.   
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 2,8 % µεριδίου τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το 
πρόγραµµα, της εκ 7.300 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του πρώτου τριµήνου του 
2005, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρότι εκζητήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθµό το ύψος 
επένδυσης, δεν έχει υποβληθεί. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
∆έχεται εν µέρει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
POWER FM 108 Α.Ε.-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο POWER FM Νοµού Λάρισας, κατά της 
528/13.12.2005 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 
 
Μετατρέπει την διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του 
ραδιοφωνικού σταθµού στη διοικητική κύρωση του προστίµου των 3.000 ευρώ. 
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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: 
 

1. Της εταιρείας POWER FM 108 Α.Ε.-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που 
εδρεύει  στην Λάρισα, στην οδό Γ. Σουρή 5, µε ΑΦΜ  094368955  , ∆.Ο.Υ. 
Β΄Λάρισας. 

2. Του Μπαρµπούτη Γεωργίου του Βασιλείου, κατοίκου Λάρισας, στο 
Κουλούριο, µε ΑΦΜ 029280596, ∆.Ο.Υ. Β΄Λάρισας, ως νόµιµο εκπρόσωπο 
της εταιρείας. 

 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 21η Μαρτίου 2006. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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