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     Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2007 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 26.1.2007 

αίτηση θεραπείας του Φώτη Ζαχείλα,  ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ραδιοφωνικού 
σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΟΡΑΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας, κατά της 506/14.11.2006 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 27η Φεβρουαρίου 2007. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
  
 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και τους ισχυρισµούς του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΟΡΑΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 506/14.11.2006 
απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής πραγµατικά περιστατικά: «Κατόπιν 
καταγγελίας του Βασιλείου Σώζου περί εκτροπής του ραδιοφωνικού σταθµού, το 
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Ε.Σ.Ρ. µε το Α.Π. 8435/24.5.2006 έγγραφό του, εκζήτησε την υποβολή ροής 
προγράµµατος της 21 και 22.5.2006.  Ο ραδιοφωνικός σταθµός µε το άνευ 
ηµεροµηνίας  έγγραφό του το οποίο περιήλθε στο Ε.Σ.Ρ. την 28.6.2006, ζήτησε τον 
λόγο για τον οποίο το Ε.Σ.Ρ. αξίωσε την υποβολή της ροής προγράµµατος των ως 
άνω δύο ηµερών.  Το Ε.Σ.Ρ. µε το Α.Π. 11709/20.7.2006 έγγραφό του αξίωσε εκ 
νέου την υποβολή των ως άνω στοιχείων και εν τέλει ο ραδιοφωνικός σταθµός 
υπέβαλλε αυτά µε το άνευ ηµεροµηνίας έγγραφό του το οποίο περιήλθε στο Ε.Σ.Ρ. 
την 25.7.2006.  Από την αποµαγνητοφώνηση του αποσταλέντος υλικού προκύπτει ότι 
δεν πρόκειται περί ροής προγράµµατος.  ΄Εχει υποβληθεί πρόγραµµα ορισµένων 
λεπτών και όχι 60΄ ανά ώρα.  Σε ένα σηµείο του προγράµµατος ακούγονται ευχές για 
καλή χρονιά ενώ εκζητήθηκαν εκποµπές ηµερών του µηνός Μαΐου.  Παρατηρήθηκε 
ταυτότητα σηµείων της καταγραφής.  Γενικώς δηµιουργείται η εντύπωσις ότι 
παραλήφθηκαν οι διαφηµίσεις περί των οποίων υφίσταται καταγγελία υπερβάσεως 
του χρονικού ορίου».  Με βάση αυτές τις παραδοχές το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε στον 
ραδιοφωνικό σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 5.000 ευρώ. Όµως 
ενόψει του ότι πρόκειται περί µικρού επαρχιακού ραδιοφωνικού σταθµού, 
ενδείκνυται όπως γίνει εν µέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση θεραπείας και µειωθεί το 
επιβληθέν πρόστιµο στο ποσόν των 3.000 ευρώ.   Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτρης Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας και η ΄Ιριδα Αυδή 
– Καλκάνη κατά τους οποίους θα έπρεπε να αντικατασταθεί η διοικητική κύρωση του 
προστίµου µε την διοικητική κύρωση της συστάσεως. 

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
∆έχεται εν µέρει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΟΡΑΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας, κατά της 506/14.11.2006 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.  
 
Αντικαθιστά την διοικητική κύρωση του προστίµου των 5.000 ευρώ, µε την 
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 του Φώτη Ζαχείλα του 
Ιωάννη, κατοίκου Αγρινίου, στην οδό Αθ.Γερανίου 3 µε ΑΦΜ 025244834 ∆.Ο.Υ. 
Αγρινίου, ως ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθµού. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 5η  Μαρτίου  2007. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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