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Σήμερα ημέρα Δευτέρα  10 Μαρτίου  2014 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Άρης Σταθάκης. Απών το μέλος  
Γιάννης Παπακώστας.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  τον  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5  Νομού Θεσσαλονίκης,  ιδιοκτησίας  του  ΠΑΥΛΟΥ Χ. 
ΑΝΔΡΩΝΗ, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Φεβρουαρίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίον  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. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
ραδιοτηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της 
αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

ΙΙ.  Το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. δ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές  
εκπομπές  διέπονται  από  την  αρχή  της  διαφύλαξης  της  ποιότητας  της  ελληνικής 
γλώσσας.

ΙΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 κατά το οποίο πρέπει να τηρούνται οι 
γενικά  παραδεκτοί  κανόνες  της  ευπρέπειας  και  καλαισθησίας  στη γλώσσα και  τη 
συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής με 
ιδιαίτερη μέριμνα στα προγράμματα που μεταδίδονται σε χρόνο που είναι πιθανό να 
παρακολουθούνται από ανηλίκους.

IV. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.2328/1995 κατά το οποίο οι σταθμοί στους οποίους 
χορηγούνται  οι  άδειες  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  ποιότητα  του 
προγράμματος.
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V. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να μην μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

VΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ.  β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ  95,5  Νομού  Θεσσαλονίκης,  
ιδιοκτησίας του ΠΑΥΛΟΥ Χ. ΑΝΔΡΩΝΗ, και της ακροάσεως, από cd που απέστειλε 
στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω  ραδιοφωνικός  σταθμός, της  εκπομπής  με  τίτλο:  «Της 
κακομοίρας», που μεταδόθηκε κατά την 8.7.2013, από ώρας 14:03 έως 16:00 π.μ., 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Εκπομπή  «Της  κακομοίρας»  με  τον  Κωστή  Ραπτόπουλο  και  τον  Γρηγόρη 
Κόκκινο. 
Μεταδόθηκε στις 08.07.2013 από 14:03 έως 16:00.  
14:05΄:19΄΄ – 14:05΄:38΄΄ 
• Γιατί δεν πας στον οφθαλμίατρο; 
• Δεν γουστάρω. Από τώρα παππούς;
• Εγώ πως θα πάω να κάνω κολωνοσκόπηση; Εγώ σε άκουσα. Εσύ γιατί…
• Από τα μάτια δεν πεθαίνεις. Από τον πάτο σου μπορεί να πεθάνεις. Ξέρω εγώ τι 

σε λέω.  
• Δηλαδή είναι αυτό που λέμε να ξεκωλωθείς… 
• 14:10΄:58΄ – 14:12΄:30΄΄
• Η βασκανία είναι το μάτι. 
• Μάτι;
• Αν διαβάσεις…
• Δηλαδή όταν βλέπαμε τις  γυμνές  μικροί  από τις  κλειδαρότρυπες  το δέχεται  η 

εκκλησία αυτό; Το μάτι; 
• Συγγνώμη… Τι  πιο  φυσιολογικό  από  έναν  έφηβο  να  θέλει  να  δει  μια  γυμνή 

γυναίκα; 
• Θα σου πω εγώ…
• Τι πιο φυσιολογικό;
• Την κυρα-Ζωή του Καμπαργιωτίδη τη μαμά την ξέρεις…
• Μην λες ρε…
• Κάτσε ρε… Μια οικογένεια είμαστε στη γειτονιά… Γιατί άμα μας πήγαινε και 

εξομολογιόμασταν  στον πάτερ  Παναγιώτη ότι  βαρούσαμε το πουλί  μας  μας 
έδινε 15 μέρες να μην τρώμε κρέας; Αφού η βασκανία είναι…

• Θα διαβάσεις την ιστορία του Αυνάν…
• Ο Αυνάν ποιος ήταν; 
• Ε, μάθε…      
• Ο πιο διάσημος μαλάκας ήταν ο Αυνάν; 
• Όχι ρε…
• Ε, τι ήτανε; 
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• Μαλακία, η οποία σημαίνει αρρώστια ήταν ο αυνανισμός.
• Μια χαρά είναι η μαλακία. Δεν είναι αρρώστια. Ξεφεύγεις και από τον προστάτη. 

Λάθος κάνεις.
• Άλλο σου λέω. Η ετυμολογία της λέξεως μαλακία σημαίνει αρρώστια. Που λέει 

το ευαγγέλιο: «και πάσαν μαλακίαν»…
• Το ευαγγέλιο λέει μαλακία;
• Κάθε αρρώστια είναι. Μην παίρνεις τις λέξεις…
• Δεν ξέρω ρε Κόκκινε. Με μπερδεύεις. Άλλο είναι το θέμα. 
• Δεν σε μπερδεύω καθόλου.  
• Η μαλακία είναι αρρώστια; Εγώ σου λέω σώθηκαν άνθρωποι από τον προστάτη 

από τη μαλακία και εσύ μου λες ότι είναι αρρώστια τώρα. Με μπερδεύεις. Αυτά 
με κάνετε εσείς με τα πνευματικά και …

• Γιατί άμα κάνεις  σεξ δηλαδή και δεν παίζει το πουλί  του δε σώζεται  αυτό το 
πράγμα;

• Δεν το κατάλαβα αυτό…
• Αν κάνεις  σεξ συνέχεια  και δεν παίζει το πουλί  του,  πάλι  δε βοηθάει  για τον 

προστάτη; 
• Ναι. Ακόμη καλύτερο.
• Ε, τότε; 
• Ε, άμα δεν μπορεί να κάνει λέει βαράει … Το τύμπανο του πολέμου…
• Άμα δεν μπορεί. Τι πιο εύκολο από το να κάνει σεξ κάποιος;  
• Εσύ πως κάνεις ας πούμε σεξ; Εύκολο το έχεις;
• Ενδιαφέρει κανέναν; 
• Με αυτή τη μέση που έχεις δύσκολο σε βλέπω. Τέλος πάντων δεν ενδιαφέρει τον 

κόσμο…
14:15΄:57΄΄ – 14:16΄:19΄΄
• Μαλακία  είναι  η  μαλθακότητα.  Είναι  αρχαιοελληνική  λέξη.  Έλεος.  (διαβάζει 

μήνυμα ακροατή). Καλά φίλε μου… Μάθε τι σημαίνει μαλακία. Δεν πειράζει… 
Άλλο ο μαλθακός και άλλο ο μαλάκας. Εντάξει; 

• Μαλθακός τι σημαίνει; Περπατάει αργά…
• Νωχελικός και ό,τι συνεπάγεται. Δεν είναι απλά μια…
• Αργές κινήσεις… Σαν να είναι ο Τζιώλης στο κέντρο του γηπέδου. 
14:18΄:02΄΄ – 14:21΄:50΄΄
• Λυπάμαι  για  τα  ελληνικά  σου.  Ο  Μαλαχίας  είναι  άλλο  και  η  μαλακία  είναι 

άλλο…
• Τι είναι ρε Κόκκινε αυτά; Δηλαδή…
• Όταν διαβάσεις Ευαγγέλιο…
• Ο Μαλαχίας ποιος είναι; Στο Ευαγγέλιο τον έχει μέσα;
• Χτύπα ρε στο google. Χτύπα. Είναι πολύ εύκολο πλέον.
• Μισό λεπτό… 
• Εδώ, εδώ, εδώ…
• Γράψε. Μαλαχίας. 
• Άμα χτυπήσω Μαλαχίας…
• Θα βγει ποιος;  
• Καταρχήν δεν είναι μαλαχία είναι Μαλαχίας, ο οποίος είναι προφήτης. Σου λέει 

κατευθείαν.
• Απατεώνας δηλαδή.
• Όχι… Για να δεις τώρα δηλαδή πόσο βλάκας μπορεί να είναι ένας ο οποίος… 
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• Προφήτης; Τι δουλειά έκανε ρε; 
• Λοιπόν… Το όνομα Μαλαχίας ερμηνεύεται ως αγγελιαφόρος Μου.
• Μου;
• Ναι. Αγγελιαφόρος του Χαβέ.
• Ο Χαβέ ποιος είναι; 
• Γιαχβέ σου λέω.
• Ποιος Γιαχβές; 
• Λοιπόν…  Ως  Προφήτης  συγκαταλέγεται  στους  λεγόμενους  «ελάσσονες 

Προφήτες» ή «μικρούς Προφήτες» και φέρεται ως ο τελευταίος αυτών. 
• Ήτανε μικρό μέγεθος ας πούμε… Τι χτυπάς τώρα; Πα… Πασημαντόνα; Τι είναι 

αυτό; Πως η μαλακία… Τι λέει; Πόσα μαλάκια… Μαλάκια είναι θηλαστικά της 
θάλασσας. 

• Λοιπόν…
• Για λέγε…
• Εδώ δες… Η Βικιπαίδεια τι γράφει… Ορίζει το άτομο που δε χρησιμοποιεί την 

κοινή λέξη και επαναλαμβάνει… Μη λέμε τα ίδια… 
• Τι είναι αυτά ρε…
• Να σου εξηγήσω τι σημαίνει.
• Τι να με εξηγήσεις ρε Κόκκινε… Ο Μαλαχίας ήταν προφήτης λέει… Τι δουλειά 

έκανε ρε;
• Λοιπόν… Δια πάσα νόσο και πάσα μαλακία…
• Τι είναι αυτό; Το Ευαγγέλιο το λέει; 
• Φράση η οποία αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
• Ο Ματθαίος το γράφει αυτό; 5000 πρόστιμο ο Ματθαίος.
• Δεν είναι ύβρις φίλε.
• Δεν είναι ύβρις;
• Όχι.
• Εγώ μια φορά στην τηλεόραση που το είπα έφαγα 4000 πρόστιμο. Να πάω τον 

προφήτη για μάρτυρα; 
• Λέει: «Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας … και θεραπεύων 

πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν».
• Θεράπευε ο Χριστός στις κατακόμβες; 
• Ακριβώς. 
• Στις κατακόμβες πήγαινε;
• Είναι η αρρώστια. Στο ξαναλέω. Όποιος μπορεί να το καταλάβει το καταλαβαίνει, 

όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει…
• Δεν  μπορούμε  να  το  καταλάβουμε  ρε  Κόκκινε,  δεν  μπορούμε  να  το 

καταλάβουμε… Τι να κάνουμε…
• Είναι πεντακάθαρο.
• Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε…
• Να σου πω κάτι; Ας χρεώνονται μηνύματα…
• Δεν μπορώ να το καταλάβω! Η μαλακία είναι αρρώστια; Αυτό θέλω να μου πεις.
• Ναι.
• Ναι;
• Ναι. 
• Άρα είμαστε άρρωστοι. 
• Με συγχωρείς…
• Άρα είμαστε άρρωστοι.
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• Δε λέγαμε μικροί…
• Άρα είμαστε άρρωστοι ρε Κόκκινε… 
• Δε λέγαμε μικροί το πολύ το τάκα-τάκα κάνει το παιδί…
• Η  ποσότητα  μετράει  δηλαδή;  Καθορίζει  κανείς  την  ποσότητα  πόσο  είναι 

άρρωστος ο καθένας και τα λοιπά; Δηλαδή στις τρεις είσαι υγιής, στις τέσσερις 
είσαι άρρωστος; Πως πάει δηλαδή για να καταλάβω…

• Δεν είμαι γιατρός.
• Ε, δεν είσαι γιατρός, είσαι χριστιανός. Τι λέει εδώ το Ευαγγέλιο το δικός σου; 

Εγώ είμαι άθεος. Εσύ πες μου που τα ξέρεις, που τα έχεις διαβάσει.
• Τι είσαι; Άθεος;
• Άχριστος πως το λένε…
• Άχρηστος είσαι σίγουρα…
• Χωρίς Χριστό.
• Πρόσεξε να δεις… η ετοιμότητα του. Λέει:  χωρίς Χριστό. Εδώ σου βγάζω το 

καπέλο.
• Ενώ  εσύ  είσαι  άχρηστος.  Κατάλαβες;  Και  οι  δυο  άχρηστοι  είμαστε.  Ρε  τον 

Κόκκινο…
• Λοιπόν… Στον Επιτάφιο του Περικλή υπάρχει η λέξη και σημαίνει μαλθακότητα. 

Αν το λέει και το ερμηνεύει διαφορετικά…
• Ο Περικλής ποιος είναι;
• Δεν είμαι καλός στα αρχαία ελληνικά φίλε μου.
• Ο Περικλής ποιος είναι; 
• Τον Περικλή δεν ξέρεις;  Τον Χρυσό αιώνα του Περικλή των Αθηνών δεν τον 

γνωρίζεις
• Τι δουλειά έχει ο Επιτάφιος με τον Περικλή;
• Λέει ο φίλος τον Επιτάφιο του Περικλή.
• Όταν πέθανε ο Περικλής; 
• Είναι γραφές. Καλά… Δε διάβαζες αρχαία;
• Εγώ; 
• Ναι.
• Γιατί να διαβάσω αρχαία;
• Υποχρεωτικά.    
• Διάβαζα… Περνούσα εκεί…
• Κάποια πράγματα…
• Εσύ που διάβαζες αρχαία τι Επιτάφιος είναι αυτός του Περικλή;
• Δεν το γνωρίζω…
• Ε, άμα δεν το γνωρίζεις τι κοροϊδεύεις τώρα δηλαδή;  
• Δεν κοροϊδεύω. Απλά μπερδεύονται κάποιοι.  

14:37΄:05΄΄ – 14:37΄:55΄΄
• Κόκκινε  λέει  ξέρεις  γιατί  λένε  την  διαθήκη του Χριστού Καινή;  Επειδή όταν 

πέθανε λέει (γέλια) δεν άφησε τίποτα σε κανέναν. Έξυπνο είναι. Ε, σε ποιον θα 
αφήσει; Παιδιά είχε; Σκυλιά είχε; Δεν είχε. Φορτώθηκε γυναίκα; Πεθερά, μάνα να 
τον μπιρμπιριάζουν ξέρω γω, πεθερό, αρρώστιες, νοσοκομεία, χημειοθεραπείες; 
Δεν φορτώθηκε… Η αλήθεια είναι ότι  τράβηξε τον Γολγοθά.  Εντάξει… Αυτό 
φυσικά. Βέβαια εμείς που τραβάμε 40 χρόνια Γολγοθά δε γίναμε θεοί ποτέ. Έτσι 
δεν  είναι;  Καλά δεν  τα  λέω;  Καλά τα  λέω.  Βέβαια.  Όταν  πήγε  ο  γιατρός  να 
βαρέσει τον Κόκκινο λέει όταν γεννήθηκε,  ο Κόκκινος τον έπιασε το χέρι και 
είπε: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» (γέλια) Σκάστε ρε κωλόπαιδα… Σταματήστε!  
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14:46΄:28΄΄ – 14:46΄:52΄΄
• Λοιπόν…  Σε  κάνω  ένα  τσεκάρισμα  εγώ  να  δω  πόσο  χριστιανός  είσαι.  Την 

κουμπάρα την πηδάς; Όχι. Τραβάς καμιά παχιά για αυτήν; Δεύτερον… τρίτον… 
Δηλώνεις εφορία αυτά που πρέπει; Όχι. Τέταρτον… Κλέβεις; Ψευδομαρτυρείς; 
Κάνεις, ράνεις… Έτσι… Μη μου το παίζεις εμένα χριστιανός στα χαρτιά σαν τον 
Κόκκινο. Κατάλαβες; Και άμα κάτσει σταυροπόδι η κουμπάρα μετά πάνω χέρι 
κάτω χέρι… Άιντε τώρα…  

14:50΄:30΄΄
• Ρε κουφάλα λέει… 

15:07΄:25΄΄ – 15:07΄:40΄΄
«Ρε σαπιοκοιλιά φαλάκρα άσε ήσυχη την ΠΑΟΚάρα. Τζιώλη, Σπυρόπουλο, Γκαρσία. 
45άρη κωλόγερε θα σε πρήξω. 17χρονος ΠΑΟΚτσής». (μήνυμα ακροατή) 

• Εσάς μπορεί  να σας  πλακώσω οικογενειακώς.  Μάνα, μπαμπά και  εσένα μαζί. 
Μην ξαναστείλεις τέτοιο μήνυμα. Θα σε σπάσω τα παΐδια.   

15:11΄:58΄΄ – 15:12΄:25΄΄
• Ο Καμαρά ερωτοτροπούσε με άλλον μαύρο σε κάτι μπαρ και δεν είναι δυνατόν 

και πρέπον να ομοφυλοφιλίζει παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν είναι δυνατόν! Και έχω 
τον Μπόμποβιτς  έξω και  μέσα τον  Καμαρά.  Και  είναι  ΠΑΟΚτσής  εκεί  πέρα 
αυτός που είχε το μαγαζί και λέει αμάν. Φέρτε τον Καμαρά στα αποδυτήρια του 
ΠΑΟΚ. Να γίνει εκεί το ράδιο αδέρφω. Άιντε τώρα… 

15:58΄:19΄΄ – 15:58΄:30΄΄
• Ένας  φίλος  του  Άρη  ο  Μπόμποβιτς,  ο  Δεληγιαννίδης…  «Πως  σου  φάνηκαν 

εσένα; Ο Τζιώλης και ο Σπυρόπουλος δεν μου αρέσουν». (μήνυμα ακροατή). Τα 
είπαμε φίλε. Το πόμολο δεν ξέρω αν το γυαλίζει, εγώ ξέρω τι με είπαν εκεί πέρα 
και τι είδα με τα μάτια μου. 

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπής  αθλητικού  περιεχομένου  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  οι  εκφωνητές 
χρησιμοποίησαν λέξεις  και φράσεις, όπως: «ξεκωλωθείς»,  «Γιατί άμα μας πήγαινε 
και εξομολογιόμασταν στον πάτερ Παναγιώτη ότι βαρούσαμε το πουλί μας έδινε 15 
μέρες να μην τρώμε κρέας;», «ο πιο διάσημος μαλάκας ήταν ο Αυνάν;», «μια χαρά 
είναι η μαλακία. Δεν είναι αρρώστια. Ξεφεύγεις και από τον προστάτη», «που λέει το 
ευαγγέλιο: «και πάσαν μαλακίαν»…» και άλλες παρόμοιες. Η εκπομπή, εν όψει του 
περιεχομένου της και της ώρας προβολής της, παρακολουθείται από ανηλίκους και 
είναι  ικανή να βλάψει  σοβαρά την πνευματική  και  ηθική ανάπτυξη αυτών.  Όμως 
πλέον  τούτου  δια  της  εκπομπής  παραβιάστηκε  ο  κανόνας  δικαίου  με  τον  οποίο 
επιβάλλεται η διαφύλαξη της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας και η τήρηση των 
γενικά  παραδεκτών  κανόνων  της  ευπρέπειας  και  της  καλαισθησίας  στη  γλώσσα. 
Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόμου 2328/1995 οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται 
άδειες  λειτουργίας  ραδιοφωνικού  σταθμού  ακούν  κατά  παραχώρηση  δημοσία 
λειτουργία και οφείλουν να ασκούν το δημόσιο λειτούργημά τους για την προαγωγή 
του πολιτισμού και όχι την εξοικείωση της νεολαίας σε απαράδεκτη φρασεολογία. 
Είναι αναμφισβήτητο ότι η εκπομπή δεν έχει  την από το Σύνταγμα επιβαλλομένη 
ποιότητα, η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο 
σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της 
νεότητος. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι έχουν επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό 
τρεις  διοικητικές  κυρώσεις  προστίμων,  οι  οποίες  δεν  είχαν  τα  αναμενόμενα 
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αποτελέσματα.  Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον 
ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό, με τις υπ΄αριθμ. 597/11.12.2007, 71/5.2.2008, 
291/3.5.2008, 292/3.5.2008, 293/3.5.2008, 294/3.5.2008, 383/9.7.2012 αποφάσεις του 
Ε.Σ.Ρ., διάφορες διοικητικές κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό 
των 10.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στο  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5  
Νομού  Θεσσαλονίκης,  ιδιοκτησίας  του  ΠΑΥΛΟΥ  Χ.  ΑΝΔΡΩΝΗ,  τη  διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 10.000 ευρώ.

Κατά το  άρθρο  4  παράγραφος  3  του  Ν.  2328/1995,  όπως  έχει  μετά  την  δια  του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά του Παύλου Ανδρώνη του 
Χαραλάμπους, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού, που μένει στην οδό Κ. Παλαμά 
6 Α στη Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 028625636, Δ.Ο.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 15η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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