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Σήμερα ημέρα Τρίτη 5 Απριλίου 2011 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  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

 
I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  ενδεχομένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας της εταιρείας με την επωνυμία 
Γ.  ΜΠΟΚΑΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Α.Ε,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού 
ΑΧΕΛΩΟΣ FM Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 22α Μαρτίου 2011.

3. 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.  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.  To άρθρο 3 παρ. 12 του  N. 2328/1995, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών 
τους στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων και 
ούτω καθ΄  εξής,  έως 3  τουλάχιστον  μήνες  από την ημέρα της  μετάδοσης  και  να 
χορηγούν  αντίγραφα  στους  ενδιαφερομένους  προκειμένου  αυτοί  να  ασκήσουν  το 
δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

ΙΙΙ.  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 και των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία Γ. ΜΠΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού 
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ΑΧΕΛΩΟΣ FM Νομού Αιτωλοακαρνανίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Το Ε.Σ.Ρ. έχει 
επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  της  από  8.12.2010  καταγγελίας  του  Δημήτρη 
Παπαγεωργίου περί παρανόμου δικτυώσεως. Κατόπιν τούτου το ΕΣΡ  με το Α.Π. 
12852/29.12.2010 έγγραφό του εκζήτησε από τον ραδιοφωνικό σταθμό την υποβολή, 
εντός  δύο εργασίμων ημερών,  της  ροής προγράμματος  που μετέδωσε στις  24 και 
25.12.2010.  Το  έγγραφο  αυτό  έχει  παραληφθεί  από τον  ραδιοφωνικό  σταθμό  δια 
τηλεομοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της από 29.12.2010 επιβεβαιώσεως. Μετά από 
έλεγχο του cd που απέστειλε ο ραδιοφωνικός σταθμός στο ΕΣΡ διαπιστώθηκε ότι δεν 
υποβλήθηκε η ροή προγράμματος ολοκλήρου του πρώτου εικοσιτετραώρου από το 
οποίο λείπει καταγραφή από της 8.00 έως της 12.00 ώρας. Επομένως ο ραδιοφωνικός 
σταθμός  δεν  εξεπλήρωσε  τη  νόμιμη  υποχρέωσή  του  προς  υποβολή  της  ροής 
προγράμματος ολοκλήρου του εικοσιτετραώρου. Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου ότι η 
παράληψη οφείλεται σε κακή λειτουργία του σκληρού δίσκου είναι προσχηματικός. 
Για  την  εν  λόγω εκτροπή  ενδείκνυται  να  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η 
διοικητική κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησαν εκ των μελών η Εύη Δεμίρη, κατά 
την  οποία  θα  έπρεπε  να  επιβληθεί  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  και  ο 
Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τον οποίο η υπόθεση θα έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον αυτό σταθμό 
με  την  απόφαση  463/18.9.2007  διοικητική  κύρωση,  το  πρόστιμο  πρέπει  να 
καθοριστεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.  Μειοψήφησε το μέλος Γιάννης Παπακώστας, 
κατά τον οποίο το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 5.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία Γ. ΜΠΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε, ιδιοκτήτριας 
του  ραδιοφωνικού  σταθμού  ΑΧΕΛΩΟΣ  FM Νομού  Αιτωλοακαρνανίας, τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 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:

1. Της εταιρείας με την επωνυμία Γ. ΜΠΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε, που εδρεύει στο 
Αγρίνιο  Αιτωλοακαρνανίας,  στην  οδό  Καβάφη  2,  με  ΑΦΜ  094300499, 
Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

2. Του Μπόκα Γεωργίου του Δημητρίου, με ΑΦΜ 017289121, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Απριλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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