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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.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
του  ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM Νομού 
Φωκίδας, ιδιοκτησίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΡΙΖΑ, ενδεχομένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

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

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.

ΙΙ.  Το  άρθρο  5  παρ.  5  του  Ν.  3592/2007  κατά  το  οποίο  ως  ενημερωτικά  μέσα 
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα 
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως 
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.  Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται εκείνα 
που  δεν  έχουν  ενημερωτικό  χαρακτήρα  και  αφορούν  ειδικούς  τομείς  ψυχαγωγίας 
επιτρεπομένης  της  εντάξεως  στο  μεταδιδόμενο  πρόγραμμα  τίτλων  ειδήσεων  κατ΄ 
ανώτατο  όριο  ενός  λεπτού  ανά  ώρα  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  αναφέρουν  τις 
αναγνωρισμένες πηγές από τις οποίες προμηθεύονται τις ειδήσεις.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Εκ των στοιχείων του φακέλου, της παρακολουθήσεως του επιμάχου προγράμματος, 
των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM Νομού  Φωκίδας,  ιδιοκτησίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  ΡΙΖΑ και  του 
υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ραδιοφωνικού σταθμού ο οποίος κατά την από 15.10.2007 υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου  εκπροσώπου  του  είναι  μη  ενημερωτικός  και  εντεύθεν  δικαιούται  να 
εκπέμπει τίτλους ειδήσεων κατά ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα. Πάρα ταύτα, 
όπως  προκύπτει  εκ  της  με  Α.Π.  1447/ΕΣ/10.9.2010  εκθέσεως  ο  ραδιοφωνικός 
σταθμός δια δικτυώσεως εκπέμπει δελτία ειδήσεων διαρκείας έως και 7 λεπτών της 
ώρας, με προφανή κίνδυνο αλλοιώσεως της μορφής του ραδιοφωνικού σταθμού από 
μη  ενημερωτικό  σε  ενημερωτικό.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. 

Ενόψει  των εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 62.646,50 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό και του γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον 
αυτό σταθμό με την απόφαση 33/17.1.2006 διοικητική κύρωση, ενδείκνυται όπως το 
εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στον  ραδιοφωνικού  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM 
Νομού Φωκίδας, ιδιοκτησίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΡΙΖΑ, 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  της  ιδιοκτήτριας  του 
ραδιοφωνικού σταθμού ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM Νομού Φωκίδας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΡΙΖΑ 
του Γεωργίου, κατοίκου Άμφισσας στην οδό Σερνικάκι 210 , με ΑΦΜ 046190202, 
Δ.Ο.Υ. Άμφισσας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Απριλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 18η Απριλίου 2011.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 20η Απριλίου 2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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