
Aρθρο 53 
1. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεµβρίου 1999, θεωρούνται ως 
νοµίµως λειτουργούντες µέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την 
προκήρυξη συγκεκριµένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών. 
Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, οι ανωτέρω 
ραδιοφωνικοί σταθµοί εξακολουθούν να θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες εντός των 
ορίων του αντίστοιχου νοµού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στη σχετική 
διαγωνιστική διαδικασία και µέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης µε την οποία θα χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας για το νοµό αυτόν ή 
µέχρι την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης ή αρνητικής βεβαίωσης, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 (περιπτώσεις γ' και δ') του ν. 2328/1995. Η 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του λειτουργούντος σταθµού ή από νοµικό πρόσωπο στο οποίο 
συµµετέχει ο ιδιοκτήτης του σταθµού. 
2. Οι αναφερόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθµοί οφείλουν να τηρούν 
τους προβλεπόµενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που 
προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται µε βάση 
τεκµηριωµένη και ειδικά αιτιολογηµένη καταγγελία παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, έχει ως 
συνέπεια την άµεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού, µε απόφαση του 
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση του 
σταθµού αυτού κατά τη βαθµολόγηση από το Ε.Σ.Ρ. του προβλεπόµενου στο άρθρο 7 παρ. 6 του 
ν. 2328/1995 κριτηρίου της προγραµµατικής πληρότητας. Επίσης, οι ανωτέρω σταθµοί οφείλουν 
κατά τη λειτουργία τους να µην παρεµβάλλονται στους διαύλους συχνοτήτων της Ε Ρ.Τ. καθώς 
και στις επικοινωνίες των Ενόπλων ∆υνάµεων. της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του 
Ο.Τ.Ε. και κάθε άλλου νοµίµως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον 
αυτό διαπιστωθεί από ειδική τεχνική έκθεση αρµόδιου οργάνου, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης διατάσσει αµελλητί την άµεση διακοπή λειτουργίας του σταθµού αυτού 
καθώς και την κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισµού.  
3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1η Νοεµβρίου 1999. 
 
 


