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Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 104/7.4.2014

     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.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο SFERA (ΠΡΩΗΝ STAR 
FM 90,1)  Νομού Καστοριάς, ιδιοκτησίας της  ΛΙΟΚΟΥ ΒΑΪΑΣ,  παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η  συζήτηση  της  υποθέσεως  πραγματοποιήθηκε  την  14η Ιανουαρίου 2014, 
κατά την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού, 
καίτοι είχε κλητευθεί με την υπ’ αριθμ. 10583/30.12.2013 κλήτευση, η οποία 
έχει παραληφθεί από την εταιρεία δια τηλεομοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της 
από της ίδιας μέρας επιβεβαιώσεως. 

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. To άρθρο 4 παρ. 4 και 6 του Π.Δ/τος 310/1996 κατά το οποίο εταίροι ή  μέτοχοι 
των ραδιοφωνικών εταιρειών καθώς και τα μέλη των οργάνων της διοικήσεως των 
εταιρειών  αυτών  όπως  επίσης  και  οι  ραδιοφωνικές  επιχειρήσεις  υποχρεούνται  να 
υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους τα 
εις αυτές τις διατάξεις του νόμου διαλαμβανόμενα έγγραφα.
 
ΙΙΙ. 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 του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
SFERA (ΠΡΩΗΝ STAR FM 90,1)  Νομού Καστοριάς,  ιδιοκτησίας  της  ΛΙΟΚΟΥ 
ΒΑΪΑΣ,  προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε 
κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 θεωρείται ότι 
λειτουργεί νομίμως, εκδοθείσης περί τούτου από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, της 
υπ΄αριθμ 10318/E/2365/24.4.2002 βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας. Όπως προκύπτει 
εκ του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2745/ΕΣ/28.11.2013 εγγράφου του Ε.Σ.Ρ. ο ραδιοφωνικός 
σταθμός δεν έχει υποβάλει στην υπηρεσία τα υπό του Π.Δ/τος 310/1996 οριζόμενα 
έγγραφα κατά τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013. Η εκπρόσωπος 
του ραδιοφωνικού σταθμού με το από 13.1.2014 έγγραφό της ζήτησε προθεσμία 60 
ημερών  προκειμένου  να  καταθέσει  τα  ελλείποντα  στοιχεία.  Όμως  η  εν  λόγω 
προθεσμία  παρήλθε  άπρακτη.  Για  την εν  λόγω εκτροπή ενδείκνυται  να επιβληθεί 
στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο 
ποσό των 3.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο SFERA (ΠΡΩΗΝ STAR 
FM  90,1)  Νομού  Καστοριάς,  ιδιοκτησίας  της  ΛΙΟΚΟΥ  ΒΑΪΑΣ, 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  Λιόκου  Βάϊας 
Καρακάλου  του  Πασχάλη,  με  Α.Φ.Μ.  040987644,  Δ.Ο.Υ.  Καστοριάς,  ως 
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  7η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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