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Σήμερα ημέρα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης 
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς.    

 
Iστορικό-Νομική θεμελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό του 

ραδιοφωνικού σταθμού ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ Νομού Κορινθίας, 
ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 12η Ιανουαρίου 2010.  

 
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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. 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.  To άρθρο 4 παρ. 4 και 6 του Π.Δ/τος 310/1996 κατά το οποίο εταίροι ή  μέτοχοι 
των ραδιοφωνικών εταιρειών καθώς και τα μέλη των οργάνων της διοικήσεως των 
εταιρειών αυτών όπως επίσης και οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
υποβάλλουν στον Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους 
τα εις αυτές τις διατάξεις του νόμου διαλαμβανόμενα έγγραφα.   
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις. 
 

Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ Νομού Κορινθίας 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 της υπ΄αριθμ. 35/2.3.2004 
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βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας από το Ε.Σ.Ρ.      Όπως προκύπτει εκ του υπ΄αριθμ. 
50115/Φ386/5.11.2009 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Α.Π. 1513/ΕΣ/4.12.2009 
εγγράφου της υπηρεσίας μας, ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν εξέπεμπε κατά την 
29.7.2009.  Εξάλλου, όπως προκύπτει εκ του υπ΄αριθμ. 1514/ΕΣ/4.12.2009 εγγράφου 
του Ε.Σ.Ρ. ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν έχει υποβάλει στην υπηρεσία τα υπό του 
Π.Δ/τος 310/1996 οριζόμενα έγγραφα κατά τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009.  
Δεν πρόκειται περί επιχειρήσεως ραδιοφωνικού σταθμού αλλά περί αναμεταδότου 
προγράμματος εκπομπής άλλου ραδιοφωνικού σταθμού, της Ευαγγελικής Εκκλησίας, 
γι΄ αυτό και δεν διαπιστώθηκε εκπομπή του λογοτύπου του.  Ενισχυτικό του ότι δεν 
πρόκειται περί επιχειρήσεως ραδιοφωνικού σταθμού είναι το γεγονός της 
παραλείψεώς του προς υποβολήν κατ΄ έτος των υπό του Π.Δ/τος 310/1996 
οριζομένων εγγράφων.  Για τις εν λόγω  εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση  της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.     
.     
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ Νομού 
Κορινθίας ιδιοκτησίας της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, την 
οριστική διακοπή λειτουργίας του. 
 

 

          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 19η Ιανουαρίου 2010. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 
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