
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 9Αριθ. 988/11.2.2013/11.2.2013

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 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, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών  
το μέλος Άρης Σταθάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 7.1.2013 
αίτηση  θεραπείας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΝΟΤΕΣ  FΜ  Νομού  Σερρών, ιδιοκτησίας  του  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ, κατά της 632/3.12.2012 αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 5η Φεβρουαρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται 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 και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  και  τους  ισχυρισμούς  του  εκπροσώπου  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΝΟΤΕΣ  FΜ  Νομού  Σερρών, 
ιδιοκτησίας του  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,  προέκυψαν τα ακόλουθα: Με 
την υπ΄ αριθμ. 632/3.12.2012 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής: «Εκ των 
στοιχείων  του  φακέλου,  των  ισχυρισμών  του  εκπροσώπου  του  ραδιοφωνικού 
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σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΝΟΤΕΣ  FΜ  Νομού  Σερρών, ιδιοκτησίας  του 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ και  της  ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  ο 
καταγγέλλων, της εκπομπής: «Ραδιοφωνικό mixer”, που μεταδόθηκε από τον ως άνω 
ραδιοφωνικό σταθμό κατά την 27.4.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Ραδ.  Παραγωγός: Κυρίες  και  κύριοι  είμαστε  εδώ,  επιστρέψαμε  στο  τέταρτο  και 
τελευταίο τριαντάλεπτο και στο σημερινό «Ραδιοφωνικό  mixer». Έχουμε μαζί μας 
έναν υποψήφιο από τα μεγάλα κόμματα, ο κύριος Στάθης Πανταζής μας τιμά με την 
παρουσία του εδώ στο Ράδιο Νότες στο «Ραδιοφωνικό mixer» στην καθημερινή μας 
εκπομπή… Να πω προηγουμένως ότι η ώρα είναι 11:08΄. Θα ολοκληρώσουμε στη 
συνέχεια, μετά τη συζήτηση μας με τον κύριο Πανταζή μουσικά. Ευχαριστώ πάρα 
πολύ και για τα μηνύματα και για τα τηλέφωνα σας για τους φίλους που μας ακούν 
από το Γάζουρο και στον Κώστα που μας ακούει από το συνεργείο με τα μηχανάκια 
εκεί στην οδό Κομνηνών, στον Πασχάλη και στον Δημήτρη στη Νιγρίτα… Να είστε 
καλά… Λοιπόν… Υποδεχόμαστε  ευθύς  αμέσως  τον  κύριο  Πανταζή… Καλημέρα 
κύριε Πανταζή, καλώς ήρθατε και Χριστός Ανέστη.
Σ. Πανταζής: Αληθώς ο Κύριος κύριε Ξανθόπουλε. Και θα ήθελα να χαιρετήσω εσάς 
προσωπικά και τους ακροατές σας.
Ραδ.  Παραγωγός: Μια  ραδιοφωνική  συνέντευξη  πάντοτε  έχει  ενδιαφέρον.  Να 
ξεκινήσουμε καταρχάς από την επικαιρότητα κύριε Πανταζή… Και θα περάσουμε 
και  στη  δική  σας  υποψηφιότητα  ασφαλώς.  Σήμερα  ο  κύριος  Σαμαράς  εδώ  στις 
Σέρρες, έτσι; 
Σ.  Πανταζής: 7:30  στο  κλειστό  γυμναστήριο  των  Σερρών.  Καλώ  όλους  τους 
Σερραίους άσχετα σε ποιο κόμμα ανήκουν να έρθουν να ακούσουν τον Αντώνη τον 
Σαμαρά,  τον  επόμενο  πρωθυπουργό  της  χώρας  που  θα  μιλήσει  για  ουσιαστικά 
ζητήματα και  θα μιλήσει  εάν θέλετε και για την ίδια την αγροτιά που καίει  κατά 
κύριο λόγο τον νομό. 7:30 λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο των Σερρών ο Αντώνης 
Σαμαράς επέλεξε την πόλη των Σερρών για να κάνει μία από τις κεντρικές ομιλίες 
την προεκλογική περίοδο τούτη.
Ραδ.  Παραγωγός: Και  φυσικά  στη  γενέτειρα  του  αείμνηστου  Εθνάρχη  Κ. 
Καραμανλή…  Έτσι;  Γιατί  εικάζεται  κύριε  Πανταζή  ότι  θα  είναι  και  ο  Κώστας 
Καραμανλής μαζί του. Ο άλλοτε πρωθυπουργός. 
Σ. Πανταζής: Αυτή την πληροφορία έχω και  εγώ άρα είστε σωστά ενημερωμένος 
κύριε  Ξανθόπουλε… Γιατί  πολλά ακούστηκαν  το  τελευταίο  διάστημα,  ειπώθηκαν 
κλπ. Και νομίζω έμπρακτα οι δύο πολιτικοί άνδρες έχουν δείξει την πίστη τους για 
την  παράταξη  και  για  το  μέλλον  αυτού  του  τόπου  γιατί  διάφορα  θα  έλεγα 
παπαγαλάκια  προσπαθούσαν  να  περάσουν  το  μήνυμα  ότι  οι  Καραμανλήδες  δε 
στηρίζουν  τον  Αντώνη  το  Σαμαρά.  Μια  χαρά  τον  στηρίζουν  και  το  απέδειξαν 
εμπράκτως.  Γιατί  πρώτα-πρώτα  και  οι  Καραμανλήδες  αλλά  και  ο  Αντώνης  ο 
Σαμαράς εκείνο άμεσα που τους ενδιαφέρει δεν είναι προσωπικά οι καρέκλες τους 
αλλά τους ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο η πορεία αυτού του τόπου. 
Ραδ. Παραγωγός: Κύριε Πανταζή, σας παρακολουθώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 
Σας βλέπω και στα τοπικά ΜΜΕ. Είστε αρκετά δραστήριος, έχετε «οργώσει», να το 
πω μεταφορικά, το νομό Σερρών. Πείτε λίγο τα μηνύματα που εισπράττετε από τον 
κόσμο. Πως σας συμπεριφέρεται και τι περιμένει από εσάς. Δηλαδή στις συνομιλίες 
που έχετε, στις δια ζώσης επαφές… 
Για τα επόμενα 20 λεπτά η συνομιλία στρέφεται γύρω από την δραστηριότητα του κ.  
Πανταζή,  τη  σχέση  του  με  τον  κύριο  Σαμαρά,  την  άποψη  της  κοινωνίας  για  τους  
πολιτικούς, την κριτική του για την οικονομική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης,  
τις προτάσεις του για το ασφαλιστικό και τις προβλέψεις του για το αποτέλεσμα των  
εκλογών στο νομό Σερρών. 
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Ραδ. Παραγωγός: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν ο υποψήφιος βουλευτής με 
τη ΝΔ ο Στάθης Πανταζής… Του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια μέχρι 
την 6η του Μάη… Κύριε Πανταζή, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας… στο 
«Ραδιοφωνικό mixer»…
Σ. Πανταζής: Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους 
ακροατές σας.
Ραδ. Παραγωγός: Να είστε καλά και να ξέρετε ότι οι ακροατές του «Ραδιοφωνικού 
mixer» από Δευτέρα έως Παρασκευή είναι κάθε ειδικότητας και επαγγέλματος έτσι; 
Μας ακούνε φίλοι από τα αστικά, μας μεταδίδουνε και τους φίλους φοιτητές, μας 
ακούνε οδηγοί ταξί, μας ακούνε αρτοποιοί πάρα πολλοί ιδιαίτερα… Κάθε επάγγελμα 
καθημερινά και όλη αυτή τη σεζόν τη ραδιοφωνική μας μεταφέρουν… Βέβαια το 
ζούμε, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη… Δέχομαι αυτό που είπατε ότι αλεξιπτωτιστής 
δεν  πρέπει  να  είναι  κανένας  πολιτικός  αλλά  πρέπει  να  είναι  πραγματιστής  και 
ρεαλιστής. Να είστε καλά!
Σ. Πανταζής: Καλή συνέχεια!                 
Πρόκειται  περί  ραδιοφωνικού  σταθμού ο οποίος,  κατά την υποβληθείσα στο ΕΣΡ 
υπεύθυνη  δήλωση του  εκπροσώπου του,  είναι  μη ενημερωτικός  και  εντεύθεν  δεν 
συγχωρείται  η  προβολή  προγράμματος  ενημερωτικού  χαρακτήρα.  Όμως  όπως 
προκύπτει  εκ των υπ’ αριθμ. 2005/ΕΣ/12.9.2012 και 2498/ΕΣ/1.11.2012 εγγράφων 
του  ΕΣΡ,  ο  ραδιοφωνικός  σταθμός,  κατά  την  27.4.2012,  μετέδωσε  ενημερωτική 
εκπομπή του Ιορδάνη Ξανθόπουλου, με συνέντευξη του υποψηφίου βουλευτού Στάθη 
Πανταζή. Πρόκειται  περί παρανόμου μεταδόσεως ενημερωτικής εκπομπής από μη 
ενημερωτικό  ραδιοφωνικό  σταθμό».  Με  βάση  αυτά  τα  πραγματικά  περιστατικά, 
επιβλήθηκε  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό,  με  την  ως  άνω  απόφαση  του  ΕΣΡ,  η 
διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των  3.000  ευρώ. Δεν  προσκομίστηκε  κανένα 
αποδεικτικό στοιχείο που αναιρεί τα δια της προσβαλλόμενης αποφάσεως γενομένα 
δεκτά πραγματικά περιστατικά.  Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι  αβάσιμη και 
πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
ΝΟΤΕΣ FΜ  Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας του  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
κατά της 632/3.12.2012 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Φεβρουαρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 14η Φεβρουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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