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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  19  Νοεμβρίου  2012  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. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

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

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 13η Νοεμβρίου 2012. 

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.
 
ΙΙΙ.  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 τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα της μετάδοσης και 
να αποστέλλουν αυτές τις μαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ μόλις τους το ζητήσει.

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.

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM Νομού Φωκίδας, ιδιοκτησίας της 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΡΙΖΑ,  του υποβληθέντος υπομνήματος και της ακροάσεως από 
cds, που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, ροής προγράμματος 
για την 30 και 31.5.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
5756/ΕΣ/1.6.2012 έγγραφό του εκζήτησε από τον ραδιοφωνικό σταθμό την υποβολή, 
εντός δύο εργασίμων ημερών, της εικοσιτετράωρης ροής του προγράμματός του κατά 
την  30  και  31.5.2012.  Το  έγγραφο  αυτό  έχει  παραληφθεί  από  τον  ραδιοφωνικό 
σταθμό  δια  τηλεομοιοτύπου  όπως  προκύπτει  εκ  της  υπό  την  αυτήν  ημερομηνία 
επιβεβαιώσεως.  Η  εκπρόσωπος  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  υπέβαλλε  cd στις 
6.6.2012,  τo οποία  όμως,  όπως  προκύπτει  εκ  του υπ’  αριθμ.  2368/ΕΣ/19.10.2012 
εγγράφου του ΕΣΡ,  περιέχει  ροή για την  31.5.2012,  διάρκειας  12 ωρών,  πενήντα 
οκτώ  λεπτών  και  σαράντα  επτά  δευτερολέπτων,  αντί  της  εκζητηθείσας 
εικοσιτετράωρης ροής. Συνεπεία της ως άνω παραλείψεως έχει καταστεί ανέφικτος ο 
έλεγχος του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού διαρκείας δώδεκα ωρών κατά 
την 31.5.2012. Πλέον τούτου, προκύπτει ότι ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός είχε 
δικτυωθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»  Νομού Κυκλάδων άνευ 
αδείας του ΕΣΡ. Πρόκειται περί παράνομης δικτυώσεως. Για τις εν λόγω εκτροπές 
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  τις  υπ’  αριθμ.  33/17.1.2006,  121/5.4.2011  αποφάσεις  του  ΕΣΡ, 
διοικητικές κυρώσεις, 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  της  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  19η Νοεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 30η Νοεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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