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Σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 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,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Άρης  Σταθάκης.  Απών το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης. 

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  CINAR FM Νομού Ροδόπης, 
ιδιοκτησίας  του  συλλόγου "Ο  ΠΛΑΤΑΝΟΣ  –  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ", ενδεχόμενη  παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2013.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  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. 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 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

II. To άρθρο 3 παρ. 18 και 8 παρ. 3 του N. 2328/1995, κατά τα οποία οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με πρωτότυπη γλώσσα την 
ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του χρόνου εκπομπής τους,  εκτός του 
χρόνου των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων 
ή των υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  8  παρ.  13  του  Ν.  3592/2007  κατά  το  οποίο  η  διάρκεια  του 
προγράμματος  των  ραδιοφωνικών  σταθμών  πρέπει  να  καλύπτει  το  σύνολο  του 
εικοσιτετραώρου,  ανεξαρτήτως  του  περιεχομένου  του  σταθμού,  με  κύρια  γλώσσα 
μετάδοσης των εκπομπών λόγου την ελληνική.

IV.  Το άρθρο 4 παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄ και  ε΄  του Ν.  2328/1995 κατά το οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Αιτιολογικό 
Εκ της δευτέρας των ως άνω διατάξεων του Νόμου προκύπτει ότι οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί οφείλουν να εκπέμπουν τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα 
τηλεοπτικά παιχνίδια,  τις  διαφημίσεις  και  τις  υπηρεσίες  τηλεειδησεογραφίας  στην 
ελληνική γλώσσα και το υπόλοιπο πρόγραμμα, σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στην 
ελληνική γλώσσα. Επακολούθησε η τρίτη των ωε άνω διατάξεων του Νόμου, κατά 
την οποία το πρόγραμμα των ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να καλύπτει το σύνολο 
του  εικοσιτετραώρου,  με  κύρια  γλώσσα  μετάδοσης  των  εκπομπών  λόγου  την 
ελληνική γλώσσα. Εκ του συνδυασμού των διατάξεων του Νόμου προκύπτει ότι οι 
ραδιοφωνικοί  σταθμοί  οφείλουν  να  εκπέμπουν  τα δελτία  ειδήσεων,  τις  αθλητικές 
εκδηλώσεις,  τα  τηλεοπτικά  παιχνίδια,  τις  διαφημίσεις  και  τις  υπηρεσίες 
τηλεειδησεογραφίας στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% και το 
υπόλοιπο πρόγραμμα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο τίτλο CINAR FM Νομού Ροδόπης, ιδιοκτησίας του 
συλλόγου "Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ",  εκ 
του  υποβληθέντος  από  τον  ραδιοφωνικό  σταθμό  cd και  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος, προέκυψε ότι κατά την 22α Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκπομπή 
24 ωρών, καθώς και ότι το πρόγραμμα του σταθμού πραγματοποιήθηκε με εκπομπές: 
«Η  φωνή  της  Τουρκίας»,  ειδησεογραφική  εκπομπή  στην  ελληνική  γλώσσα,  σε 
ποσοστό 4%, τουρκικά τραγούδια σε playlist ή μέσα σε εκπομπές με παραγωγούς που 
σχολιάζουν στην τουρκική γλώσσα, σε ποσοστό 74%, διαφημίσεις  στην τουρκική 
γλώσσα,  σε  ποσοστό  9%,  διαφημίσεις  στην  ελληνική  γλώσσα,  σε  ποσοστό  1%, 
Ειδήσεις στην τουρκική γλώσσα, σε ποσοστό 7%, ειδήσεις στην ελληνική γλώσσα, σε 
ποσοστό 3%, κοινωνικό μήνυμα στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό 0,27%. Άξιο 
παρατηρήσεως  είναι  ότι  το  σήμα  του  σταθμού  εκπέμπεται  μόνο  στην  τουρκική 
γλώσσα.  Επομένως,  ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  προέβαλε  παρανόμως  ειδήσεις  και 
διαφημίσεις, στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό μικρότερο του 50% και το υπόλοιπο 
πρόγραμμά του, στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό μικρότερο του 25%. Για τις εν 
λόγω εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό η  διοικητική 
κύρωση  της  συστάσεως.  Μειοψήφησε η  Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  εκ  των 
μελών  ο  Γιάννης  Παπακώστας,  κατά  τους  οποίους  θα  έπρεπε  να  επιβληθεί  η 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο τίτλο CINAR FM Νομού 
Ροδόπης,  ιδιοκτησίας  του  συλλόγου "Ο  ΠΛΑΤΑΝΟΣ  –  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ", τη  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  όπως 
εκπέμπει τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις 
διαφημίσεις  και  τις  υπηρεσίες  τηλεειδησεογραφίας  στην  ελληνική  γλώσσα  σε 
ποσοστό τουλάχιστον 50% και το υπόλοιπο πρόγραμμα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
25%, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  8η Ιανουαρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 20η Φεβρουαρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

2

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΙΜΕ-8ΞΥ


