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Σήμερα  ημέρα  Τρίτη,  12  Απριλίου  2011  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

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπ’  αριθ. 
1904/21.2.2011 αίτηση της   ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ   προς χορήγηση βεβαιώσεως 
νομίμου  λειτουργίας  του  ιδιωτικού   ραδιοφωνικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο 
NOVEL RADIO  (πρώην  MAX RADIOπρώην   KBC πρώην  ΟΑΣΗ)  Nομού 
Κορινθίας.

Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 5η Απριλίου 2011. 

 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.
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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  ιδιωτικού  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  τον 
διακριτικό τίτλο  NOVEL RADIO  (πρώην  MAX RADIOπρώην   KBC πρώην 
ΟΑΣΗ)  Nομού  Κορινθίας,  της  ακροάσεως  του  νομίμου  εκπροσώπου  του 
ραδιοφωνικού σταθμού και του κατατεθέντος υπομνήματος  δεν προέκυψε ότι ο εν 
λόγω ραδιοφωνικός  σταθμός  λειτουργούσε  κατά την 1.11.1999  και  εντεύθεν  ότι 
εμπίπτει στη ρύθμιση του αρθρου 53 του Νόμου 2778/1999. O ως άνω ραδιοφωνικός 
σταθμός δεν συγκαταλέγεται στους νομίμως λειτουργούντες και  η υπό κρίση αίτηση 
προς χορήγηση βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας αυτού πρέπει να απορριφθεί.
  

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  της   ΕΛΕΝΗΣ  ΚΟΡΝΑΡΟΥ  ιδιοκτήτριας  του 
ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο NOVEL RADIO  (πρώην  MAX 
RADIOπρώην  KBC πρώην ΟΑΣΗ) Nομού Κορινθίας προς χορήγηση βεβαιώσεως 
νομίμου λειτουργίας αυτού.
 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 12.4.2011 και δημοσιεύθηκε κατά την 18η Απριλίου 
2011.
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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