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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 20 Απριλίου 2004 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, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών το µέλος Αργύριος Καρράς. 

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη 

παράνοµη λειτουργία του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού HEART FM  
Νοµού Θεσσαλονίκης. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η Απριλίου 2004. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 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 του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοφωνικών εκποµπών. 
 
ΙΙΙ. Τις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στο αιτιολογικό της παρούσας 
αποφάσεως 
 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού HEART FM  προέκυψαν τα ακόλουθα: ΄Όπως προκύπτει εκ 
του υπ΄ αριθ. 10386/24.2.2004 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Τ. ο ως άνω ραδιοφωνικός 
σταθµός εκπέµπει στα 93,1 ΜΗΖ αλλά δεν έχει τις τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση 
µε τη µεγίστη απόκλιση συχνότητος και επιπλέον δεν τηρεί το λόγο προστασίας 
µεταξύ της ως άνω εκποµπής και της εκποµπής του ραδιοφωνικού σταθµού µε το 
διακριτικό τίτλο ΜΥΘΟΣ  που εκπέµπει στα 93,4 ΜΗΖ. Βέβαιον είναι ότι ο 
ραδιοφωνικός σταθµός δεν λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν δεν 
υφίσταται η εκ του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999 προϋπόθεση της νοµίµου 
λειτουργίας αυτού. Είναι αληθές ότι ο εκπρόσωπος του σταθµού ισχυρίστηκε ότι ο 
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ραδιοφωνικός σταθµός είναι ο πρώην ραδιοφωνικός σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο 
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, ο οποίος έχει µετονοµασθεί σε HEART FM. Όµως ο 
ραδιοφωνικός σταθµός Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ εξέπεµπε από το στούντιο της 
Θεσσαλονίκης επί της οδού Αλεξ. Σταύρου 15, ενώ εξάλλου είχε διακόψει τη 
λειτουργία αυτού. ΄Ηδη, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 6976/29.3.2004 έγγραφο 
της Ε.Ε.Τ.Τ, ο ραδιοφωνικός σταθµός HEART FM εκπέµπει από τις εγκαταστάσεις 
των ραδιοφωνικών σταθµών STAR FM και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  FM, που εκπέµπουν στις 
συχνότητες 97,1 ΜΗΖ και 92,8 ΜΗΖ, αντιστοίχως. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως 
προκύπτει από το υπ’ αριθ. 51442/5.4.2004 έγγραφο της ∆ΕΗ, ο ραδιοφωνικός 
σταθµός HEART FM ηλεκτροδοτείται µε αριθµό µετρητή 116025 και αριθµό 
παροχής 21758197 της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΝΣΗ Α.Ε. στην οποίαν ανήκει ο ως 
άνω ραδιοφωνικός σταθµός STAR FM 97,1 ΜΗΖ. Πρόκειται περί παρανόµου 
λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού HEART FM και ενόψει του ότι δεν είναι 
δυνατή η επιβολή της από τα άρθρα  4 παρ. 8  και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995 
προβλεποµένης κυρώσεως της ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας του ραδιοφωνικού 
σταθµού, επιβάλλεται,  κατ’ αναλογική εφαρµογή  αυτών των διατάξεων του νόµου,  
όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό η κύρωση της οριστικής διακοπής της 
λειτουργίας αυτού. 
 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον τοπικό ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό HEART FM  Νοµού 
Θεσσαλονίκης την κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20ην Απριλίου 2004. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
           
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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