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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 10/19.1.2015
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 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,
Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ Νομού
Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 2α Δεκεμβρίου 2014.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του 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. Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο κάθε ραδιοφωνικός σταθμός
υποχρεούται να μεταδίδει την επωνυμία και το τυχόν ηχητικό του σήμα το λιγότερο
κάθε τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Η μετάδοση του σήματος γίνεται σε μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα, όταν μεταδίδονται εκπομπές που δεν επιτρέπεται να διακοπούν
για τη μετάδοση διαφημίσεων και για τα διαστήματα που ισχύει η απαγόρευση αυτή.
ΙΙΙ. 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.
IV. 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, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ Νομού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας
της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και του
υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο ως άνω ραδιοφωνικός
σταθμός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν κατά το άρθρο 53 του Ν.
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2778/1999 θεωρείται ότι λειτουργεί νομίμως, εκδοθείσης περί τούτου της υπ’ αριθμ
104/2.12.2003 βεβαιώσεως από το ΕΣΡ. Όμως, όπως προκύπτει εκ του με αρ. πρωτ.
42304/Φ386/29.10.2014 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Τ., δε διαπιστώθηκε καταγραφή του
σήματος, καθ΄ όλη τη διάρκεια της καταγραφής του προγράμματός του από την
Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την 25η.9.2014. Ο εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού, με το από
23.12.2014 υπόμνημά του ισχυρίζεται ότι η παραπάνω παράλειψη οφείλεται σε
τεχνικούς λόγους. Όμως κατά την προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου, εάν
συνέτρεχε τέτοια περίπτωση, όφειλε ο ραδιοφωνικός σταθμός να υποβάλλει στο ΕΣΡ,
εντός 24 ωρών, σχετική έκθεση με επαρκή αιτιολογία της διακοπής του
προγράμματος. Ο εν λόγω ισχυρισμός του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού
είναι προσχηματικός. Πλέον τούτων, όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο της ΕΕΤΤ,
κατά την αυτή ημερομηνία, ο ραδιοφωνικός σταθμός αναμετέδιδε το πρόγραμμά του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM» Νομού
Αττικής, άνευ νομίμου αδείας δικτυώσεως από το ΕΣΡ. Το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος
του ραδιοφωνικού σταθμού υπέβαλε στο ΕΣΡ αίτηση προς έκδοση αδείας
δικτυώσεως μετά του προαναφερθέντος ραδιοφωνικού σταθμού δεν αίρει τον
παράνομο χαρακτήρα της δικτυώσεως. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Μειοψήφησαν εκ των μελών η Εύη Δεμίρη και ο Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τους
οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό
με τις αποφάσεις 194/1.4.2003, 204/1.7.2004, 487/2.11.2009, 586/7.12.2010,
358/16.9.2011, 283/21.5.2012, 314/6.6.2012 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει
να καθοριστεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ
Νομού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 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 ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στον
Βόλο Μαγνησίας, στην οδό Λαρίσης 160, με ΑΦΜ 095328261, Δ.Ο.Υ. Ν.
Ιωνίας Μαγνησίας.
2. Του Γεώργιου Κουμιώτη του Αντωνίου, με ΑΦΜ 043633430, Δ.Ο.Υ. Ν.
Ιωνίας Μαγνησίας, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 19η Ιανουαρίου 2015, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 2α Φεβρουαρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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