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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 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, Άρης  
Σταθάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον 
διακριτικό τίτλο  REAL FM Νομού Αττικής,  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  26η Φεβρουαρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  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. Ο 
άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους 
μετάδοση  πληροφορικών  και  ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της 
τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η 
κοινωνική  αποστολή  της  ραδιοφωνίας  και  της  τηλεόρασης  και  η  πολιτιστική 
ανάπτυξη  της  χώρας,  καθώς  και  το  σεβασμό  της  αξίας  του  ανθρώπου  και  την 
προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 2 περ. γ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές  διέπονται  από  την  αρχή  της  διαφύλαξης  της  ποιότητας  της  ελληνικής 
γλώσσας.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο οι σταθμοί στους  
οποίους  χορηγούνται  οι  άδειες  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  ποιότητα  του 
προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς 
και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.

ΙV. Το άρθρο 2 παρ. 4 εδ. α του Π.Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο η τήρηση των γενικά 
παραδεκτών κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική 
διατύπωση και εκφορά λόγου είναι απαραίτητη.
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V.  Το  άρθρο  9  παρ.  2  του  Π.Δ/τος  77/2003,  κατά  το  οποίο  τα  πρόσωπα  που 
αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς και δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και 
της αξιοπρέπειάς τους.

VI. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο 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 ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  REAL FM Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός σταθμός, της εκπομπής του Γ. Τράγκα κατά την 2.10.2012, από ώρας 
8:00 έως 10:00 π.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:  
1η ώρα εκπομπής του κ. Τράγκα 8-9 π.μ. 
Ένδειξη CD 11΄:30΄΄-13΄:05΄΄
Γ. Τράγκας:  Α! Μου είπαν ότι δικάζομαι σήμερα πάλι στο Ε.Σ.Ρ. γιατί ανήλικοι 
ακούνε την εκπομπή μου. Ναι… ναι… Παιδιά, αν έχετε ανήλικο παιδί δίπλα σας… 
Είδατε πως το είπα; Παιδιά… Αν έχετε ανήλικα παιδάκια δίπλα σας, απομακρύνετε 
τα παιδάκια από το ραδιόφωνο. Γιατί αυτά που λέω δεν τα ακούνε από τον μπαμπά 
τους μες στο σαλόνι, δεν τα ακούνε στο σχολείο τους, δεν τα ακούνε στη γειτονιά 
τους, δεν τα ακούνε στην τηλεόραση όταν βλέπουν το υπουργείο οικονομικών και 
την είσοδο των τροικανών σε αυτό και τέτοια… Για αυτό με δικάζει πάλι το Ε.Σ.Ρ. 
Έτσι έμαθα. Δεν ξέρω… Τρίτος είμαι στο πινάκιο. Τρίτος. Για εκπομπή που έκαναν 
στις  αρχές  του  περασμένου  Ιουνίου.  Δηλαδή  παραμονές  εκλογών.  Με  άκουγαν 
παιδάκια φαίνεται  παραμονές εκλογών και επειδή σπίτι  τους δεν καταλάβαιναν τι 
συμβαίνει, άκουγαν Τράγκα και για αυτό επειδή ήμουν ακατάλληλος για ανηλίκους 
με δικάζουν σήμερα.      
Ένδειξη CD 16΄:27΄΄-16΄:50΄΄
 Γ.  Τράγκας: Για  όσους  με  ρωτάτε  όπως  βλέπω  το  τηλέφωνο  του  Ε.Σ.Ρ.  είναι 
2131502300. 2131502300. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Καλημέρα σε όλα 
τα μέλη του Ε.Σ.Ρ.    
Ένδειξη CD 30΄:40΄΄-31΄:40΄΄
Γ. Τράγκας: Ο Μεϊμαράκης είναι ακόμη Πρόεδρος της Βουλής; Είναι; Όχι γιατί έχει 
σχέση με το μέλι… Όχι. Γιατί στο μυαλό είναι  shit (=σκατά). Εντελώς. Μπορεί να 
είναι  Πρόεδρος  της  Βουλής  ένας  που  κουβαλάει  τέτοιο  μυαλό  και  κάνει  τέτοιες 
παρέες; Δε σου μιλάω εγώ… Άστα τα υπόλοιπα… Δεν ξέρω που θα φτάσουνε… 
Μαθαίνω ότι είναι 80 οι  offshore και όχι έξι.  Αλλά εγώ δε μιλάω… Δε λέω ότι ο 
Βαγγέλης έχει  σχέση με τέτοια… Όχι, όχι… Αλλά αυτό δεν είναι μυαλό. Άμα το 
ανοίξεις  και  του  κάνεις  λοβοτομή  από  μέσα  τι  θα  βγάλεις,  ε;  Κουράδια.  Είναι 
δυνατόν να κάνεις παρέα τον Καρούζο; Τόσο στενή παρέα και να μην έχεις μυρίσει τι 
κάνει αυτός ο άνθρωπος; 
Ακούγεται ηχητικό απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται: «η κατάσταση είναι μπουρδέλο  
στην Ελλάδα».
Σωστό! Σωστό αγόρι μου. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Για αυτό κάτσε καλά και ήρεμα.  
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2η ώρα εκπομπής του κ. Τράγκα 9-10 π.μ. 
Ένδειξη CD 14΄:18΄΄-15΄:53΄΄
Γ. Τράγκας: Ναι. Δικάζομαι σήμερα όπως άκουσα. Δεν ξέρω αν θα γίνει η δίκη. Με 
δικάζει το Ε.Σ.Ρ. για μία εκπομπή που έκανα στις αρχές Ιουνίου πέρυσι παραμονές 
των δεύτερων εκλογών. Βέβαια… Τότε που έλεγα βγάλτε τη γλώσσα στο φόβο κτλ… 
Η κατηγορία είναι ότι κάνω κακή χρήση, έχω κακή ποιότητα στη χρήση γλώσσας… 
Έτσι  λέγεται  και  επίσης  καταλάβατε…  Καλά,  μπορεί  να  έχω  γράψει  -δεν  έχει 
σημασία- 400.000 άρθρα ενώ οι κύριοι εκεί δεν έχουν γράψει αλλά το θέμα είναι… 
Εκτός από την κυρία Αλεξίου βέβαια και λίγο την κυρία Δεμίρη… Αλλά το θέμα 
είναι  ότι…  Μμμμ….  Α!  Ναι,  ναι…  Δεν  έχει  σημασία  αν  έχω  εκδώσει  πολλές 
εφημερίδες. Το θέμα είναι τι λέω στο ραδιόφωνο. Όπου εκεί προσβάλλω, αν θέλετε 
κακομαθαίνω τα παιδιά… Ομιλίαι κακαί φθείρουσι ήθη χρηστά… Τα παιδιά αυτά 
που  λέω  εγώ  δεν  τα  ακούνε  στο  σπίτι  τους  ούτε  στη  γειτονιά  τους,  ούτε  στην 
τηλεόραση, ούτε στο σχολείο. Καταλάβατε; Δεν τα ακούνε. Ούτε όταν βγαίνουν έξω 
με τη μαμά βλέπουνε διαδηλώσεις, ούτε ανθρώπους να τρώνε στα σκουπίδια φαγητό, 
ούτε αυτά που λέγονται στο σούπερ-μάρκετ που λέει δεν μπορούμε να το πάρουμε 
αυτό, πάρε το άλλο που είναι πιο φθηνό, ούτε τέτοια… Καταλάβατε; Δεν πρέπει τα 
παιδιά να μαθαίνουνε κάποιες λέξεις κακές. Τζιζ! Πιπέρι στο στόμα…    
Ένδειξη CD 17΄:49΄΄-23΄:50΄΄
Γ. Τράγκας: Εχθές Νίκο Χατζηνικολάου, άκουσα αυτόν τον  φίλο μας, τον κύριο 
Μανώλη Κεφαλογιάννη να λέει ότι εάν δεν αποδειχθεί τίποτα θα σου πάρουν τον 
τίτλο της εφημερίδος.  Της  Real News. Το είπε αυτό το πράγμα; Το έχεις;  Να το 
βάλουμε ρε παιδί μου… Είπε τέτοιο πράγμα Έλλην πολιτικός ότι εάν δεν αποδειχθεί 
τίποτα… Δηλαδή… Οι παρέες που έκανε δηλαδή ο κύριος Μεϊμαράκης δείχνουν ας 
πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φέρει τίτλο και να εκπροσωπεί θεσμό; Δηλαδή 
ένας πολιτικός μπορεί να κάνει παρέα έναν διεθνή απατεώνα, μπορεί να κάνει τον 
Ροχάμη ας πούμε παρέα και να είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου; Διότι τι 
είπε; Θα πάρει τον τίτλο της εφημερίδος; Νέα ήθη! … Έτσι είναι τώρα; Τώρα βγαίνει 
ο γραμματέας ενός κόμματος και λέει ότι εάν δεν αποδειχθεί αυτό το πράγμα, επειδή 
έκανε  τη  δουλειά  της  ας  πούμε  η  εφημερίδα  και  έβγαλε  δικαιολογημένου 
ενδιαφέροντος  όπως θα έλεγε όλη η Ευρώπη, ένα δικόγραφο επισήμως… Θα της 
πάρουν τον τίτλο; Μπράβο! Άρα δικαιολογείται που έδιωξε ο Σημίτης τους επίδοξους 
δολοφόνους  μου  από  το  Α.  Τ  Αγίας  Λαύρας  νύχτα  και  κράτησαν  μόνο  τον 
πυροτεχνουργό  και  μου  τον  δώσανε,  τον  […]  που  καταδικάστηκε  15  χρόνια 
πρωτόδικα και 13 δευτερόδικα για τη βόμβα που βάλανε στο αυτοκίνητό μου. Ε; Άρα 
είχε  δίκιο  ο  Σημίτης  που έδωσε εντολές,  κάποιοι  δώσανε  στις  υπηρεσίες  και  επί 
σημιτικού καθεστώτος  οι επίδοξοι δολοφόνοι μου,  οι  οποίοι ήτανε πράκτορες και 
άλλοι και συμμετείχανε και σε μια ομάδα και κάποιοι Έλληνες κτλ. και μάθαμε σε 
ακροαματική διαδικασία, παρουσία της κυρίας Βρυώνη τι γινόταν σε δεύτερο βαθμό 
στο Κακουργιοδικείο και σε πρώτο βαθμό… στη Θήβα με είχαν στείλει να δικάσω 
την υπόθεση μου για να μην υπάρχουν κανάλια… Άρα έχουν δίκιο αυτοί  που το 
κάνανε.  Έτσι;  Άρα  είχανε  δίκιο  και  οι  πολιτικοί  ας  πούμε  που  με  είχανε  με  44 
εκατομμύρια  αγωγές…  Ά  ρα  είχε  δίκιο  και  το  κράτος  ας  πούμε  που  είχαν 
εγκατασταθεί με σκηνές μέσα οι εφοριακοί και μου λέγανε… άνθρωπος της εφορίας 
μου έλεγε: τι να κάνω, κάθε πρωί έχω ένα τηλεφώνημα. Που βγήκα τότε το βράδυ 
μαζί με τον κύριο Πανταλή, πως λεγότανε… Και είπε αυτός το περίφημο: ας μην 
έκανε πέντε εφημερίδες, να μην πηγαινοερχόμαστε στα γραφεία του. Ας μην έκανε 
πέντε  εφημερίδες.  Κατάλαβες;  Λοιπόν…  Λένε  ότι  θα  του  πάρουν  τον  τίτλο. 
Κατάλαβες; Θα του πάρουν τον τίτλο του κυρίου…
(μεταδίδεται ηχητικό απόσπασμα με τη δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη)
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Αυτές είναι οι … Αυτό είναι η ατμόσφαιρα που περνάμε τώρα, αυτή την εποχή, 2012 
κυρίες και κύριοι… Εγώ είμαι 63 ετών. Έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις και είμαι 
προγενέστερος  φυσικά  του  αγαπητού  κυρίου  Μανώλη  Κεφαλογιάννη  –  και  στις 
εφημερίδες βέβαια και στην πολιτική ζωή πριν από τον αγαπητό και αποτελεσματικό 
και παραγωγικό κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος ψήφισε κατά του μνημονίου και μετά 
πήγε  και  ζήτησε  συγγνώμη  στο  Σαμαρά  και  ξαναμπήκε  στη  ΝΔ.  Καταλάβατε; 
Δηλαδή για αυτό το λόγο πρέπει να χάσει και τον τίτλο του ο Νίκος. Και για αυτό το 
λόγο θέλω να πω του Μανώλη επειδή μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα απαλείψεις  
όπως οι πολύχρονες γνωριμίες και τα λοιπά… Θέλω να του πω: ρε Μανώλη, λίγο 
προσοχή. Εντάξει, θέλουμε να στηρίξουμε έναν πρώην και νυν στέλεχος της ΝΔ και 
ένα φίλο αλλά από ένα σημείο και μετά, Μανώλη μου, μην εκτίθεσαι εσύ σε παρέες 
άσχημες. Κατάλαβες τι σου λέω… Ξέρω τι λέω εγώ… Η γυναίκα του Καίσαρα δεν 
πρέπει να είναι τίμια μόνο. Πρέπει και να δείχνει τίμια. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα 
έναν  διεθνή  απατεώνα  και  που  μέσα  σε  δέκα  χρόνια  κάνει  210  κτιριακά 
συγκροτήματα και μπαινοβγαίνει στις τράπεζες και έχει πάσο την κουμπαριά. Πάσο. 
Πάσο. Δε φταίει είπαμε ο Βαγγέλης… Πάσο! 
(μεταδίδεται ηχητικό απόσπασμα με δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη)
Δεν είσαι ένοχος. Και μην μπερδεύεσαι εσύ. Δεν είσαι, ούτε κλήθηκες να αποδείξεις 
την αθωότητα σου.  Αυτοκαλείσαι  ως συνήγορος.  Λάθος! Εσύ δεν έχεις  κλειδί  να 
αποδείξεις  τίποτα.  Δεν  σε  κατηγορεί  κανένας  αγόρι  μου.  Μανωλάρα  μου. 
Αυτοκαλείσαι. Είσαι αυτόκλητος συνήγορος. Σου είπα… Δυστυχώς στην ηλικία μου 
δεν μπορώ να απαλείψω διαχρονικές φιλίες, γνωριμίες και τέτοια… Για αυτό λέω και 
στον άλλον: Τι κουβάλαγες στο μυαλό; Shit; (=σκατά) Τι κουβάλαγες αγόρι μου; Τι 
κουβάλαγες;  

Η  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  εταιρεία  δια  των  προτάσεών  της 
ισχυρίζεται ότι το ΕΣΡ στερείται νομίμου συγκροτήσεως διότι δια του άρθρου 110 
παρ. 12 του Νόμου 4055/2012 έληξε η θητεία του Προέδρου και τριών μελών. Είναι 
αληθές  ότι  κατά  την  εν  λόγω  διάταξη  του  Νόμου  η  αντικατάσταση  των 
αποχωρούντων  μελών  πραγματοποιείται  μέσα  σε  έξι  μήνες  από  την  έναρξη  της 
ισχύος  του  Νόμου  και  μέχρι  την  αντικατάσταση  παρατείνεται  η  θητεία  των 
αποχωρούντων. Όμως η εν λόγω προθεσμία παρατάθηκε με το άρθρο 110 παρ. 12 του 
Ν. 4055/2012, το άρθρο 12 παρ. 3 του Νόμου 4081/2012, το άρθρο 166 παρ. 3 του Ν. 
4099/2012  και το άρθρο 2 του Νόμου 4126/2013 έως τις 19.4.2013. Η θητεία του 
τρίτου  μέλους,  αρξαμένη  με  την  υπ’  αριθμ.  6194/Ια/28.2.2008  απόφαση  του 
Υπουργού Επικρατείας, έληξε την 28.2.2012 και παραταθείσα, κατά το άρθρο 3 παρ. 
2 του Ν. 3051/2002, δι’ εύλογο χρόνο, εκδόθηκε εντός αυτού, δηλαδή μετά πάροδο 
δώδεκα (12) ημερών από της λήξεως της θητείας, ο Νόμος 4055/2012 και, κατά το 
άρθρο  110  παρ.  12  αυτού,  η  θητεία  του  εν  λόγω  μέλους  θα  λήξει  δια  της 
συμπληρώσεως 8 ετών από του αρχικού διορισμού του. 

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ραδιοφωνικής εκπομπής η οποία ασχολήθηκε με την επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής ο εκφωνητής αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Βουλής  με τις φράσεις: 
«Ο Μεϊμαράκης είναι ακόμη Πρόεδρος της Βουλής; Είναι; Όχι γιατί έχει σχέση με το 
μέλι… Όχι. Γιατί στο μυαλό είναι shit (=σκατά). Εντελώς. Μπορεί να είναι Πρόεδρος 
της Βουλής ένας που κουβαλάει τέτοιο μυαλό και κάνει τέτοιες παρέες; Δε σου μιλάω 
εγώ… Άστα τα υπόλοιπα… Δεν ξέρω που θα φτάσουνε… Μαθαίνω ότι είναι 80 οι 
offshore και όχι έξι.  Αλλά εγώ δε μιλάω… Δε λέω ότι ο Βαγγέλης έχει σχέση με 
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τέτοια… Όχι,  όχι… Αλλά αυτό δεν είναι  μυαλό.  Άμα το ανοίξεις  και  του κάνεις 
λοβοτομή από μέσα τι θα βγάλεις, ε; Κουράδια». Η χυδαιολογία και το υβρεολόγιο 
δεν είναι αναγκαίο στοιχείο της προσηκούσης ενημερώσεως του κοινού. Οι δίαυλοι 
εκπομπής των ραδιοφωνικών σταθμών συνιστούν δημοσία περιουσία  και  κατά το 
άρθρο 6 παρ. 2 του Νόμου 2328/1995 χορηγούνται σε ιδιώτες για την εξυπηρέτηση 
δημοσίου  συμφέροντος.  Η  χρήση  από  τους  ιδιώτες  των  συχνοτήτων  συνιστά 
παραχώρηση δημοσίας λειτουργίας η οποία οφείλει να ασκείται, όπως κάθε δημοσία 
λειτουργία,  με  σύνεση  και  μετριοπάθεια.  Είναι  αναμφίβολο  ότι  δια  της  ως  άνω 
εκπομπής δεν τηρήθηκε η προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου περί ευπρεπούς και 
καλαίσθητης εκφοράς λόγου, ούτε η διάταξη του Συντάγματος κατά την οποία πρέπει 
να  εξασφαλίζεται  η  ποιοτική  στάθμη  που  επιβάλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
ραδιοφωνίας,  η  πολιτιστική  ανάπτυξη  της  χώρας  και  ο  σεβασμός  της  αξίας  του 
ανθρώπου. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό 
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησε εκ των μελών ο Γεώργιος 
Στεφανάκης,  κατά  τον  οποίο  θα  έπρεπε  να  επιβληθεί  η  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι το ύψος 
επένδυσης  του  σταθμού  ανέρχεται  στο  ποσόν  των  118.997,45  ευρώ,  και  του 
γεγονότος  ότι  έχει  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  τις  υπ’  αριθμ. 
609/2.12.2008,  168/14.4.2009,  312/7.7.2009,  532/25.10.2010,  540/2.11.2010, 
233/20.6.2011, 414/10.10.2011, 74/6.2.2012, 75/6.2.2012, 76/6.2.2012, 77/6.2.2012, 
82/6.2.2012, 560/15.10.2012, 91/4.2.2013, 136/11.3.2013, 137/11.3.2013 αποφάσεις 
του Ε.Σ.Ρ.  διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το εν  λόγω πρόστιμο  καθορίζεται  στο 
ποσό των 10.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση 
του προστίμου των  10.000  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  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής στην οδό Δήμητρος 
31, με ΑΦΜ 095323216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών

2. Του Στέργιου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 033086747, Δ.Ο.Υ. 
Αγίας Παρασκευής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Μαρτίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 28η Μαρτίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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