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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Νοεµβρίου 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.  

 
 

Iστορικό -Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό 
του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο HIT FM 92,9 
Νοµού Ροδόπης,  παραβίαση ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 14η Νοεµβρίου 2006. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του 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  
 
V.  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 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και  των ισχυρισµών του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο HIT FM 92,9 Νοµού Ροδόπης, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε κατά την 
1.11.1999 στο Νοµό Ροδόπης από την συχνότητα 92,9 MHz και εντεύθεν κατά το 
άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 λειτουργεί νοµίµως, δικαιούµενος να εκπέµπει  µόνον 
από αυτή την συχνότητα. ΄Οµως, όπως προκύπτει εκ του υπ’ αριθ. 
35896/Φ386/4.10.2006 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ., ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθµός 
εκπέµπει από τον δίαυλο 87,8 MHz το πρόγραµµα του ραδιοφωνικού σταθµού 
ΡΑ∆ΙΟ ΣΦΑΙΡΑ Νοµού Αττικής.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει χορηγηθεί από το 
Ε.Σ.Ρ. η υπ΄αριθµ. 55/25.2.2004 άδεια δικτυώσεως µεταξύ των εν λόγω 
ραδιοφωνικών σταθµών πλήν όµως ο ιδιοκτήτης του πρώτου ραδιοφωνικού σταθµού 
∆ιονύσης Αργυρόπουλος αντί να υλοποιεί την δικτύωση δια της συχνότητος 92,9 
MHz.από την οποία δικαιούται να εκπέµπει πραγµατοποιεί την δικτύωση παρανόµως 
από την ως άνω δεύτερη συχνότητα 87,8 MHz. Περί του ότι πρόκειται περί χρήσεως 
υπό του νοµίµως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθµού και της δεύτερης 
συχνότητας, προκύπτει ότι αµφότερες οι εκποµπές εκπέµπονται από το αυτό κτίριο 
και τις αυτές εγκαταστάσεις.  Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας του ιδιοκτήτου του 
ραδιοφωνικού σταθµού είναι ότι η εκποµπή της δικτυώσεως έγινε κατά καιρούς από 
την συχνότητα 99,1 MHz. µετά ταύτα από την συχνότητα 103,0 MHz. και µετά ταύτα 
πάλι από την συχνότητα 99,1 MHz.  Τούτο δε διότι δι΄ εκάστην των ως άνω 
εκτροπών έχουν επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό µε τις υπ΄αριθµ. 492/6.12.2005, 
178/4.4.2006 και 404/29.8.2006 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. οι διοικητικές κυρώσεις της 
συστάσεως, του προστίµου των 5.000 ευρώ και του προστίµου των 10.000 ευρώ 
αντιστοίχως, και µετά την έκδοση εκάστης κυρωτικής αποφάσεως µεταβαλλόταν και 
η συχνότητα εκποµπής της ως άνω δικτυώσεως.  Ο ισχυρισµός του ιδιοκτήτου του 
ραδιοφωνικού σταθµού ότι θα υποβληθεί αίτηση από άλλον ραδιοφωνικό σταθµό του 
Νοµού Ροδόπης προς χορήγηση από το Ε.Σ.Ρ. αδείας δικτυώσεως µε τον 
ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΣΦΑΙΡΑ Νοµού Αττικής δεν 
ασκεί ουδεµία επιρροή.  Για τις εν λόγω  εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο 
ραδιοφωνικό σταθµό της οριστικής διακοπής λειτουργίας του.  Μειοψήφησαν εκ των 
µελών ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους, για 
την ως άνω εκτροπή, θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της προσωρινής 
διακοπής της λειτουργίας του σταθµού για ένα µήνα. 
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Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει  στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο µε τον 
διακριτικό τίτλο HIT FM 92,9 Νοµού Ροδόπης, τη διοικητική κύρωση της οριστικής 
διακοπής λειτουργίας του. 

 
 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 14η  Νοεµβρίου  2006. 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 

 
 
 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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