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     Σήμερα ημέρα Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 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 από 
της εταιρείας με την επωνυμία  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,  
ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού σταθμού STATUS FM Νομού  Έβρου, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Φεβρουαρίου 2011. 

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

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. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο μετά από ειδική άδεια του 
ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, 
για πέντε (5) το πολύ ώρες κάθε ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που 
δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας 
δικτύωσης.
 
ΙV.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεί 
τον  προβλεπόμενο  από  το  Σύνταγμα  άμεσο  έλεγχο  του  κράτους  στον  τομέα  της 
παροχής  ραδιοφωνικών  υπηρεσιών  κάθε  είδους  και  επιβάλλει  τις  διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995.
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Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
ραδιοφωνικού σταθμού STATUS FM Νομού  Έβρου και  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
1. Γίνεται  δικτύωση με τον ρ/σ Ράδιο Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης συνολικής 
διάρκειας:  α)  8  ωρών  εκτός  παραρτήματος  δικτύωσης  (0:00:00-06:00:00  και 
22:00:00-0:00:00) και β) 4 ωρών και 45 λεπτών αντί 5 ωρών δικτύωσης βάσει του 
κατατεθέντος  στην  υπηρεσία  παραρτήματος  (9:45:00-12:00:00  και  13:00:00-
14:00:00)
2.  Οι  πραγματικές  ώρες  μετάδοσης  ενδέχεται  να  έχουν παρέκκλιση από την ώρα 
μετάδοσης βάσει των αρχείων του CD. Π.χ., στις 5:12 (ένδειξη 0:12:00) σύμφωνα με 
τους τίτλους των αρχείων του CD, ο παραγωγός αναφέρει: «5 και 35, παρά 25, θα 
είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το ξημέρωμα…».
3.  Όλα  τα  δελτία  ειδήσεων  μεταδίδονται  από  τον  Ράδιο  Θεσσαλονίκη  Νομού 
Θεσσαλονίκης.
4.  Στο  πρόγραμμα  που  υπάρχει  στην  ιστοσελίδα  του  Status  Radio  Ν.  Έβρου 
(www.statusradio.gr)  αναγράφονται  διαφορετικές  ώρες  δικτύωσης  με  το  «Ράδιο 
Θεσσαλονίκη» από το κατατεθέν στην υπηρεσία παράρτημα. 
5. Κατά την αναπαραγωγή του αρχείου «2010-aug-05-05-05-25», ένδειξη CD 0:47:34 
σταματάει ο ήχος.  επανέρχεται  στο επόμενο αρχείο,  «2010-aug-05-06-05-26», στο 
51ο   λεπτό  και  12ο  δευτερόλεπτο  για  να  διακοπεί  ξανά  μετά  από  2  λεπτά. 
Επανέρχεται στο επόμενο αρχείο,  «2010-aug-05-07-05-27», στο 35ο λεπτό και 53ο 
δευτερόλεπτο όπου πέφτει το σήμα σταθμού του Status Radio. Ο ήχος διακόπτεται 
για τελευταία φορά  στο 37ο λεπτό κατά την αναπαραγωγή του αρχείου «2010-aug-
05-15-05-35» για τα επόμενα 2 λεπτά. 
6.  Στις  9:00-10:00,  ώρα  νόμιμης  δικτύωσης  κατά  το  κατατεθέν  στην  υπηρεσία 
παράρτημα ακούγονται τρεις διαφορετικές γυναικείες φωνές χωρίς αναφορά τίτλου 
εκπομπής ή ονοματεπώνυμο παραγωγών. Η μόνη ένδειξη δικτύωσης είναι ότι κατά 
την  έναρξή  του  το  αρχείο  συνεχίζει  για  15  λεπτά  την  εκπομπή  από  το  «Ράδιο 
Θεσσαλονίκη» που ξεκίνησε στο τέλος του προηγούμενου αρχείου.  Ως εκ τούτου, 
χρεώθηκε ως ώρα νόμιμης δικτύωσης με επιφύλαξη.

Έχει εκδοθεί από το Ε.Σ.Ρ. η υπ΄αριθμ. 322/8.7.2003 άδεια δικτυώσεως του ως άνω 
ραδιοφωνικού σταθμού με τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 
ΜΗΖ»  Νομού Θεσσαλονίκης. Το Ε.Σ.Ρ. έχει προβεί στον έλεγχο εικοσιτετράωρης 
ροής προγράμματος του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού κατά την 5.8.2010 και όπως 
προκύπτει  εκ  της  υπ΄αριθμ.  109/ΕΣ/20.1.2011 εκθέσεως,  κατά την ως άνω ημέρα 
πραγματοποιήθηκε δικτύωση με το δεύτερο ραδιοφωνικό σταθμό καθ΄ υπέρβαση του 
νομίμου ορίου των 5 ωρών, κατά 12 ώρες και 45 λεπτά. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι με την 
απόφαση 412/5.9.2006, επιβλήθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό διοικητική κύρωση, 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.  
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία με την επωνυμία  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού σταθμού STATUS FM Νομού  Έβρου, 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 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην 
Αλεξανδρούπολη Έβρου, στην οδό Μπουμπουλίνας 14, με ΑΦΜ 800285906, 
Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.

2. Του Σταύρου Αποστολίδη του Χρήστου, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, στην 
οδό Ανατολικής Θράκης 30,  με ΑΦΜ 054141951, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, 
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  18η Φεβρουαρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 9η Μαρτίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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