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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 103/7.4.2014
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 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.
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΕΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ 2002
- 100,1 FM STEREO) Νομού Αρκαδίας, ιδιοκτησίας της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 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 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 του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΕΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ 2002 - 100,1
FM STEREO) Νομού Αρκαδίας, ιδιοκτησίας της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ - ΟΛΓΑΣ
ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός
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λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999
θεωρείται ότι λειτουργεί νομίμως, εκδοθείσης περί τούτου της υπ’ αριθμ
17802/Ε1/3148/3.11.2000 βεβαιώσεως από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ. Όμως,
όπως προκύπτει εκ του με αρ. πρωτ. 746/Φ/386/9.1.2014 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Τ., δε
διαπιστώθηκε καταγραφή του σήματος, καθ΄ όλη τη διάρκεια της καταγραφής από
την Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την 19.12.2013, από ώρας 10:00 έως 13:00. Για την εν λόγω
εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση
της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΕΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ
2002 - 100,1 FM STEREO) Νομού Αρκαδίας, ιδιοκτησίας της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως εκπέμπει
το ηχητικό του σήμα το λιγότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά της ώρας, με απειλή
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 7η Απριλίου
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

2014,

καθαρογράφτηκε

και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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