ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 164/9.6.2004
Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 9 Ιουνίου 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 Νέστορας Κουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του
ραδιοφωνικού
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
–
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Νοµού Αττικής
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 25η Μαΐου 2004.
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
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.
II. Τα άρθρα 6 παρ. 3 και 7 παρ. 13 του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία αφενός
η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού,
παραχωρείται µε τον όρο ότι η εκποµπή θα πραγµατοποιείται υπό τις τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζει η κοινή Υπουργική απόφαση και αφετέρου στις
άδειες πρέπει να αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό τις οποίες
λειτουργεί ο ραδιοφωνικός σταθµός.
III. Το άρθρο 2 στοιχ. Γ αριθ. 4 της υπ’ αριθ. 68930/12.6.1996 κοινής
αποφάσεως των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών – Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, κατά το οποίο τα τεχνικά χαρακτηριστικά
εκποµπής επιτρέπουν µεγίστη απόκλιση της φέρουσας για 100% διαµόρφωση
±75 ΚΗΖ.
IV. Τα άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παραγρ. 5 του Ν. 2328/1995, µε τα οποία
καθορίζονται οι νόµιµες κυρώσεις για παραβίαση της ραδιοφωνικής
νοµοθεσίας.
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V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον
το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει
τις νόµιµες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου
του ραδιοφωνικού σταθµού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο
ραδιοφωνικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Νοµού Αττικής
λειτουργεί νοµίµως στο νοµό Αττικής δυνάµει της υπ’ αριθ. 12863/Ε/24.5.01 αδείας.
Από τα κάτωθι έγγραφα της ΕΕΤΤ διαπιστώθηκε ότι η µέγιστη τυπική απόκλιση
συχνότητας της εκποµπής του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθµού υπερβαίνει τη µέγιστη
επιτρεπόµενη τιµή (±75 ΚΗΖ):
1. Με το υπ’ αριθ. 1322/Φ386/22.1.2004 (∆εκέµβριος 2003) σε ποσοστό
12,00%.
2. Με το υπ’ αριθ. 3349/Φ386/12.2.2004 (Ιανουάριος 2004) σε ποσοστό 12,27%.
3. Με το υπ’ αριθ. 6281/Φ386/19.3.2004 (Φεβρουάριος 2004) σε ποσοστό
20,60%.
4. Με το υπ’ αριθ. 8169/Φ113/14.4.2004 (Μάρτιος 2004) σε ποσοστό 24,96%.
5. Με το υπ’ αριθ. 11340/Φ.386/14.5.2004 (Απρίλιος 2004) σε ποσοστό
26,68%.
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο ραδιοφωνικό σταθµό η
κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει
στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ιδιοκτησίας
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ Νοµού Αττικής τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως παύσει η
υπέρβαση της µεγίστης επιτρεποµένης τιµής και η συµµόρφωση προς τους όρους της
αδείας αυτού, µε προειδοποίηση επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Ιουνίου 2004.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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