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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 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  Τσουράκης   Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.
Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 10.2.2012 
αίτηση  θεραπείας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM Νομού  Φωκίδας,  ιδιοκτησίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  ΡΙΖΑ, 
κατά των 121/5.4.2011, 332/31.8.2011 και 1/9.1.2012 αποφάσεων αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Μαρτίου 2012.

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  ραδιοτηλεοπτικών  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 των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας 
του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM Νομού Φωκίδας, 
ιδιοκτησίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  ΡΙΖΑ,  και  του  υποβληθέντος  υπομνήματος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ’ αριθ. 121/5.4.2011 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν 
δεκτά  τα  εξής  πραγματικά  περιστατικά:  «Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως 
κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί ραδιοφωνικού σταθμού ο οποίος κατά 
την  από  15.10.2007  υπεύθυνη  δήλωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  του  είναι  μη 
ενημερωτικός και εντεύθεν δικαιούται να εκπέμπει τίτλους ειδήσεων κατά ανώτατο 
όριο  ενός  λεπτού  ανά  ώρα.  Πάρα  ταύτα,  όπως  προκύπτει  εκ  της  με  Α.Π. 

1

ΑΔΑ: Β4ΩΦΙΜΕ-ΥΑΣ



1447/ΕΣ/10.9.2010  εκθέσεως  ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  δια  δικτυώσεως  εκπέμπει 
δελτία  ειδήσεων  διαρκείας  έως  και  7  λεπτών  της  ώρας,  με  προφανή  κίνδυνο 
αλλοιώσεως  της  μορφής  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  από  μη  ενημερωτικό  σε 
ενημερωτικό». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, επιβλήθηκε με την ως άνω 
απόφαση του ΕΣΡ στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου 
των 3.000 ευρώ.  Κατά της  αποφάσεως  αυτής  ασκήθηκε  από την εταιρεία  η  από 
20.6.2011 αίτηση θεραπείας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 332/31.8.2011 
απόφαση του ΕΣΡ, με το εξής αιτιολογικό:  «Η διοικητική κύρωση έχει  επιβληθεί 
στον ραδιοφωνικό σταθμό για παράβαση του άρθρου 8 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 
δηλαδή για παράνομη υπέρβαση του ορίου δελτίου ειδήσεων από μη ενημερωτικό 
ραδιοφωνικό  σταθμό.  Η  εν  λόγω  διάταξη  καθώς  και  η  αναφορά  της  εκτροπής, 
διαλαμβάνονται στην με Α.Π. 2628/16.3.2011 κλήση του ΕΣΡ προς τον ραδιοφωνικό 
σταθμό  για  να  παραστεί  κατά  τη  συζήτηση  μετά  από  την  οποία  εκδόθηκε  η 
προσβαλλομένη απόφαση. Επομένως η εν λόγω απόφαση πραγματοποιήθηκε μετά 
από νόμιμη κλήτευση του ραδιοφωνικού σταθμού και η περί του αντιθέτου αιτίασή 
του είναι αβάσιμη».  Και κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε από την εταιρεία η 
από 9.11.2011 αίτηση θεραπείας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/9.1.2012 
απόφαση  του  ΕΣΡ,  με  το  εξής  αιτιολογικό:  «Δεν  έχουν  προσκομιστεί  στο  ΕΣΡ 
στοιχεία που αναιρούν τα γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Ισχυρίστηκε ο 
εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού ότι με την υπ’ αριθμ. 90/2004 απόφαση του 
ΕΣΡ  είχε  δοθεί  άδεια  δικτυώσεως  του  ως  άνω  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το 
ραδιοφωνικό  σταθμό  FLASH Νομού  Αττικής,  ως  και  ότι  μόλις  αντιλήφθη  την 
παρανομία διέκοψε την εν λόγω δικτύωση. Όμως η άδεια δικτυώσεως δεν παρείχε 
δυνατότητα  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  να  μεταδίδει  δελτία  ειδήσεων  διαρκείας 
μεγαλυτέρας  της  νομίμου  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνει  δεκτή  άγνοια  της 
επιβαλλούσης τον περιορισμόν του χρόνου δελτίων ειδήσεων από μη ενημερωτικό 
ραδιοφωνικό σταθμό διατάξεως του Νόμου. Εξάλλου η μετά την παρανομία διακοπή 
της  δικτυώσεων  δεν  ασκεί  καμία  επιρροή».  Ήδη  δια  της  υπό  κρίση  αιτήσεως 
θεραπείας προσβάλλονται όλες οι παραπάνω αποφάσεις. Όμως η υπό κρίση αίτηση 
θεραπείας, κατά το μέρος που πλήττει την  πρώτη απόφαση μετά από άσκηση κατά 
αυτής δύο αιτήσεων θεραπείας είναι, κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου 2690/1999, 
καταχρηστική, ενώ εξάλλου η υπό κρίση αίτηση θεραπείας κατά των δύο επομένων 
αποφάσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί επί αντιστοίχων αιτήσεων θεραπείας είναι, κατά 
την υπ’ αριθμ. 2632/2006 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, 
απαράδεκτη, καθ’ όσον οι εν λόγω δύο αποφάσεις δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα. 
Εξάλλου δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που αναιρεί τα δια των 
προσβαλλόμενων αποφάσεων γενομένα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Η υπό κρίσιν 
αίτηση θεραπείας πρέπει να απορριφθεί.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM Νομού Φωκίδας, ιδιοκτησίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΡΙΖΑ, κατά των 
121/5.4.2011, 332/31.8.2011 και 1/9.1.2012 αποφάσεων του ΕΣΡ.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Απριλίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 12η  Απριλίου 2012.

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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