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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 1η Αυγούστου 2002 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 Ιστορικό  - νοµική θεµελίωση 
 
1.  Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη 
παράνοµη λειτουργία του τοπικού ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού HOT 90,5  FM. 
 
2.      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 και 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 (του σταθµού κληθέντος αλλά µη εµφανισθέντος 
εκπροσώπου αυτού ενώπιον του Συµβουλίου τούτου προς παροχήν εξηγήσεων) 
προέκυψαν τα ακόλουθα: Από της 12ης έως της 19ης Ιανουαρίου 2002 εκπεµπόταν 
στη συχνότητα 90,50 ΜΗΖ πρόγραµµα από τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό, µε το 
διακριτικό τίτλο HOT FM 90,50. Το πρόγραµµα εκπεµπόταν από την οδό Μαρωνίας 
αρ. 23 της Κοµοτηνής, όπου λειτουργεί το κατάστηµα θερµαντικών – υδραυλικών -
ηλιακών συσκευών του Κων. Τζουµπρή, ο οποίος δια της από 2.7.2002 επιστολής του 
δήλωσε ότι αγνοεί την εκποµπή και δεν έχει σχέση µε αυτή. Η Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου µε το 5966/18.7.2002 έγγραφό της, κατέστησε 
γνωστό ότι στην προαναφερθείσα διεύθυνση υφίσταται το ως άνω κατάστηµα και 
ύπερθεν αυτού κατοικία. ∆εν αποδείχθηκε έναρξη της λειτουργίας του εν λόγω 
τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού προ της 1ης Νοεµβρίου 1999 και εντεύθεν νόµιµη, 

 1



κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999, λειτουργία αυτού. Ο εν λόγω σταθµός δεν έχει 
άδεια λειτουργίας και δεν είναι δυνατή η, κατά το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 2328/1995, 
κύρωση της ανακλήσεως της αδείας αυτού. Εντεύθεν κατ’ αναλογική εφαρµογή 
αυτής της διατάξεως του νόµου ενδείκνυται η κύρωση της οριστικής διακοπής της 
λειτουργίας του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθµού.  
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον τοπικό ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό HOT FM 90,50 την κύρωση 
της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η  Αυγούστου 2002. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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