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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 163/2.4.2012
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.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας
από της εταιρείας με την επωνυμία FLASH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό
τίτλο FLASH 96 FM Νομού Αττικής.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 13η Μαρτίου 2012.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του 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 ΕΣΡ που είναι
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει.
ΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. α του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο τα
τηλεοπτικά προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας πρέπει να μπορούν να
αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως τέτοια από το όνομα ή το λογότυπο του χορηγού που
εμφανίζεται στη αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων
ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαρκής
ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού
και κατά μείζονα λόγο του σήματος προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο
χορηγός στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, συνιστά διαφήμιση, που
υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείρισή
τους, τη διάρκεια ή το περιεχόμενο.
ΙV. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι
παρουσιαστές των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών δεν πρέπει να
παρακινούν στην αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή
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τρίτων, ιδίως με συγκεκριμένες αναφορές σε αυτά τα προϊόντα ή σε αυτές τις
υπηρεσίες.
V. Το άρθρο 11, παρ. 1, εδ. γ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να ενημερώνουν σαφώς τους τηλεθεατές
για τα προγράμματα που λαμβάνουν χορηγία. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να
επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του
χορηγού, όπως για παράδειγμα αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή στην υπηρεσία ή
τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα, κατά την έναρξη, το τέλος των προγραμμάτων και
μια φορά κατά την διάρκεια αυτών.
VΙ. 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, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία FLASH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού ραδιοφωνικού
σταθμού FLASH 96 FM Νομού Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
ακροάσεως από cd, που απέστειλε ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, των εκπομπών
που μεταδόθηκαν κατά την 10.10.2011, από ώρας 07:00 - 09:00 π.μ. και 12:00 –
15:00μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:
αρχείο 1ο 07:00 – 08:00
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 7:00.
• Δίλεπτο δελτίο ειδήσεων.
• Εκπομπή με τον Γιάννη Στρατάκη.
• Διαφημίσεις.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 7:15.
• Εκπομπή με τον Γιάννη Στρατάκη (συνέχεια).
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 7:30.
• Τίτλοι ειδήσεων.
• Εκπομπή με τον Γιάννη Στρατάκη (συνέχεια).
• Διαφημίσεις.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 7:45.
• Εκπομπή με τον Γιάννη Στρατάκη (συνέχεια).
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 8:00.
0:04:50 (ένδειξη CD)
Στρατάκης: Καλημέρα, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Flash 96. Δευτέρα σήμερα 10
Οκτωβρίου 2011. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επτά και πέντε πρώτα λεπτά και μπήκαμε
στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης.
Ο Δημήτρης Παναγιωτίδης ρυθμίζει τους ήχους, ο Δημήτρης Χατζηανδρέου απαντάει
στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210 6196100 και η Γιάννα Αρφάνη μας συντονίζει
δημοσιογραφικά σε αυτή την πρωινή ραδιοφωνική περιπλάνηση.
αρχείο 2ο 08:00 – 09:00
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 8:00.
• Δίλεπτο δελτίο ειδήσεων με τον Αργύρη Κωστάκη.
• Εκπομπή με το Γιώργο Κύρτσο και την Αγγελική Σπανού.
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• Διαφημίσεις.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 8:15.
• Εκπομπή με το Γιώργο Κύρτσο και την Αγγελική Σπανού (συνέχεια).
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 8:30.
• Τίτλοι ειδήσεων.
• Εκπομπή με το Γιώργο Κύρτσο και την Αγγελική Σπανού (συνέχεια).
• Διαφημίσεις.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 8:45.
• Εκπομπή με το Γιώργο Κύρτσο και την Αγγελική Σπανού (συνέχεια).
• Διαφήμιση Eurobank.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 9:00.
0:03:20 (ένδειξη CD)
Ακούγεται: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Eurobank.
0:16:28 (ένδειξη CD)
Κύρτσος: Λοιπόν, εγώ έκανα το δύο σε ένα. Έτσι; Τα έλυσα όλα. Κατ’ αρχήν άκουσα
τον Λέσλερ, αυτόν τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας που είπε «θέλετε να
ανακάμψετε; Δύο ώρες νωρίτερα, λέει, στη δουλειά ανεξάρτητα ποιοι είστε, κάνετε τη
μεγαλύτερη προσπάθεια.
Βέβαια, δύο ώρες, εγώ συνήθως ξύπναγα 6:45, ε, δυο ώρες, κ. Λέσλερ μου είναι κάπως
υπερβολικό, 4:45. Το έκανα, όμως, μισή ώρα νωρίτερα. Να συμβάλλω και εγώ στη
γραμμή Λέσλερ. Επομένως, ξυπνάω 6:15 από σήμερα. Και λέω το άλλο. Εφόσον ο
Λέσλερ με έβαλε και ξύπνησα νωρίτερα πώς θα αξιοποιήσω το χρόνο μου. Περνάω,
λοιπόν, από τη City Press, κάνω ένα βιντεάκι 7-8 λεπτά τα τρία μεγάλα θέματα της
ημέρας, το κάνω ανάρτηση στο citypress.gr και αυτό με βοηθάει γιατί μπαίνω
ζεσταμένος στην εκπομπή. ………
Σπανού: Λοιπόν, το είδα. Το είδα το βίντεο στο citypress.gr, γι’ αυτό άργησα να μπω,
το είδα το βίντεο και είναι πραγματικά φοβερά ενδιαφέρον…
0:18:00 (ένδειξη CD)
Σπανού: Χορηγός μας είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών της Eurobank. Το
πρόγραμμα «Επιστροφή», το οποίο απευθύνεται σε όλους τους κατόχους χρεωστικών
και πιστωτικών καρτών, οι οποίοι μπορούν να συναλλάσσονται με ένα πολύ μεγάλο
δίκτυο 3.500 επιχειρήσεων ανάμεσά τους ο Γερμανός, ο Cosmote, Attica, Eco,
Intersport. Θέλεις να σου πω κι άλλα; Βερόπουλος, Πλαίσιο. Με παρακολουθείς;
Κύρτσος: Βεβαίως.
Σπανού: Praktiker. Τα πάντα. Πάρα πολλά. Εκεί, λοιπόν, κάνοντας τις συναλλαγές
σας, παίρνετε επιστροφή, η οποία μπορεί να φτάσει στο 10%, για παράδειγμα, αν
χρησιμοποιήσετε τα πρατήρια Ελίν ή στα 15% αν χρησιμοποιήσετε τα εστιατόρια που
περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα και τα οποία είναι πάρα πολλά, από το
“Kitchen Bar” μέχρι το “Meat Square”, μέχρι το “Meatme”, μέχρι το “Πρυτανείο”.
Πάρα πολλά. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιείτε τις κάρτες της Eurobank για τις
συναλλαγές σας με την εφορία. Μπορείτε να πληρώνετε σε τρεις μηνιαίες δόσεις και να
κερδίσετε και την έκπτωση που δίνει η εφορία για την εφάπαξ καταβολή.
Κύρτσος: Αυτό είναι ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα ενταχθώ. Αρκεί να είναι μεγάλη η
κάρτα. Πολύ μεγάλη θα έλεγα.
Σπανού: Να πούμε και το διαγωνισμό μας, ο οποίος προσφέρουμε μια φιάλη κρασί για
δυο άτομα στο NJV PLAZA στο EXPLORER’S LOUNGE στο Σύνταγμα. Ένας πάρα
πολύ ωραίος χώρος, ο οποίος είναι σαν αγγλικό μπαρ με ξύλο και με δέρμα. Κάνετε
κράτηση στο 3352400 και είναι 6-9 το απόγευμα. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα
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γράφοντας 96, αφήνοντας ένα κενό, το όνομά σας και αποστολή στο 54991 και κάθε
μήνυμα κοστίζει 1,19 λεπτά.
Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210 6196100. Περιμένει τα τηλεφωνήματα, τη συμμετοχή
σας στο διαγωνισμό και τις παρατηρήσεις σας ο κ. Δημήτρης Χατζηανδρέου. Την
επιμέλεια αυτής της εκπομπής που θα κρατήσει ως τις 11έχει η Γιάννα Αρφάνη. Στη
ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές είναι η Ζωή
Παναγιωτίδου και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κύρτσος και η Αγγελική Σπανού.
αρχείο 3ο 12:00 – 13:00
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 12:00.
• Δεκαπεντάλεπτο (περίπου) δελτίο ειδήσεων με τον Αργύρη Κωστάκη.
• Διαφήμιση Eurobank.
• Διαφημίσεις.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 12:15.
• Εκπομπή με τον Δημήτρη Στάμου.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 12:30.
• Τίτλοι ειδήσεων.
• Εκπομπή με τον Δημήτρη Στάμου (συνέχεια).
• Διαφημίσεις.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 12:45.
• Εκπομπή με τον Δημήτρη Στάμου (συνέχεια).
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 13:00.
0:14:50 (ένδειξη CD)
Στάμου: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η ώρα είναι 12 και 15 πρώτα λεπτά και ακούτε
την εκπομπή «Επίκαιρα». Τα επίκαιρα στην επικαιρότητα του Flash. Δευτέρα 10
Οκτωβρίου. ….
Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στάμου, στην παραγωγή της εκπομπής η Γιώτα Ηλιού,
στον ήχο ο Σπύρος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Δημήτρης Χατζηανδρέου, οι
τρόποι επικοινωνίας γνωστοί σε σας. …
αρχείο 4ο 13:00 – 14:00
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 13:00.
• Πεντάλεπτο δελτίο ειδήσεων με το Γρηγόρη Νιάκα.
• Εκπομπή με τον Αντώνη Κοκορίκο.
• Διαφημίσεις.
• Σήμα σταθμού: FLASH 96.
• Εκπομπή με τον Αντώνη Κοκορίκο (συνέχεια).
• Τίτλοι ειδήσεων.
• Εκπομπή με τον Αντώνη Κοκορίκο (συνέχεια).
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 13:45.
• Εκπομπή με τον Αντώνη Κοκορίκο (συνέχεια).
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 14:00.
0:05:52 (ένδειξη CD)
Ακούγεται: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του ΟΤΕ Business Double Play.
0:06:09 (ένδειξη CD)
Κοκορίκος: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια και έξι πρώτα λεπτά είναι η
ώρα. Στο μικρόφωνο του Flash από τώρα ως τις δυο θα είναι ο Αντώνης Κοκορίκος,
συνεργάτης της εκπομπής η Κατερίνα Παναγοπούλου, τη μουσική διαλέγει η Ζωή
Παναγιωτίδου και τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Ηλιάδης. Το τηλέφωνο μας 6196100.
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0:06:32 (ένδειξη CD)
Κοκορίκος: Και, επίσης, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε άμα έχετε δει καμία
κουτσομούρα, αυτή την ποικιλία, πώς τη λένε; Δε θυμάμαι την πρώτη λέξη, οι
τελευταίες δύο είναι μπαρμπάτους μπαρμπάτους ή βαρβάτους βαρβάτους; Κάτι τέτοιο.
Γιατί την ψάχνουμε και εμείς και, επίσης, θα είδατε και από τη διαφήμιση ως που
μπορεί να φτάσει η φήμη μιας επιχείρησης ή από πού μπορεί να έρθει η παραγγελία σε
μια επιχείρηση. Μπορεί να είναι λίγο χιουμοριστική η προσέγγιση αλλά καταλαβαίνετε
ότι φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει και η επικοινωνία της γιατί με το πρόγραμμα ΟΤΕ
Business Double Play έχετε απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις. Εξήντα
λεπτά το μήνα κινητά και Conn-x @Work μόνο από σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα
λεπτά το μήνα. Μπορείτε να το αποκτήσετε σε ένα κατάστημα Oteshop στα
καταστήματα Γερμανός στο ote.gr ή καλώντας το 13888.
0:35:27 (ένδειξη CD)
Κοκορίκος: Μερικές φορές η φήμη μας φτάνει εκεί που δε φανταζόμαστε. Όπως και η
φήμη της Ελλάδας έχει φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης αν και για το λάθος λόγο.
Είδατε, επίσης, που έφτασε η φήμη του ψαρά, ο οποίος ήταν η έσχατη λύση για να
βρουν Ιονίτισσες κουτσομούρες. Μέχρι την Αγγλία. Επιλέξτε και εσείς, λοιπόν, το ΟΤΕ
Business Double Play για να φτάνει η επιχείρησή σας μέχρι εκεί που φτάνει η
επικοινωνία της. Με το πρόγραμμα ΟΤΕ Business Double Play έχετε απεριόριστες
αστικές και υπεραστικές κλήσεις και Conn-x @Work από σαράντα πέντε ευρώ και
πενήντα λεπτά το μήνα.
0:46:18 (ένδειξη CD)
Κοκορίκος: Λοιπόν, δεν έχω, δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει εσείς κουτσομούρα
Ιονίτισσα ή Αιγιοπελατίτισσα και δεν ξέρω και πώς τις ξεχωρίζεις αυτές τις δυο
κουτσομούρες αλλά ό,τι και αν έχετε δοκιμάσει, πρέπει να δοκιμάσετε στην επιχείρησή
σας, αν έχετε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, το πρόγραμμα του ΟΤΕ Business Double
Play με απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις εξήντα λεπτά το μήνα κινητά και
Conn-x @Work από σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά το μήνα. Μπορείτε να το
αποκτήσετε σε ένα κατάστημα Oteshop στα καταστήματα Γερμανός στο ote.gr ή
καλώντας το 13888.
0:59:04 (ένδειξη CD)
Κοκορίκος: Και έχουμε φτάσει στο τέλος και της εκπομπής μας για σήμερα. Στο
μικρόφωνο του Flash έως τώρα ήταν ο Αντώνης Κοκορίκος και αν βρείτε καμία
κουτσομούρα είτε Ιονίτισσα ή Αιγιοπελαγίτισσα, να τη φέρετε να τη δοκιμάσουμε κι
εμείς. Να δούμε τη διαφορά.
αρχείο 5ο 14:00 – 15:00
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 14:00.
• Κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων (30’ περίπου) με το Δημήτρη Στάμου
και τη Ματίνα Ρέτσα.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 14:15.
• Διαφημίσεις.
• Κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Δημήτρη Στάμου και τη Ματίνα
Ρέτσα (συνέχεια).
• Σήμα σταθμού: FLASH 96.
• Διαφήμιση Hellas Power.
• Εκπομπή με το Γιώργο Αυτιά και τη Μάγδα Τσέκου.
• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 14:45.
• Διαφημίσεις.
• Εκπομπή με το Γιώργο Αυτιά και τη Μάγδα Τσέκου (συνέχεια).
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• Σήμα σταθμού και ώρα: FLASH 96. H ώρα είναι 15:00.
0:30:45 (ένδειξη CD)
Ακούγεται: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Hellas Power. Της νούμερο ένα
ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
0:32:30 (ένδειξη CD)
Αυτιάς: Είστε στο σήμερα του Flash.
Τσέκου: Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Αυτιάς.
Αυτιάς: Και η Μάγδα Τσέκου.
Τσέκου: Κάθε μέρα από τις δυο και τριάντα έως και τις τέσσερις ακριβώς. …
0:34:20 (ένδειξη CD)
Αυτιάς: Επειδή τα γεγονότα τρέχουν, πριν πάω στον καλό μας συνάδελφο, τον Ανδρέα
το Χριστοδουλάκη, να σας πω ότι και σήμερα είναι η Hellas Power μαζί μας.
Τσέκου: Hellas Power για να έχουμε φτηνό ρεύμα. Να κάνουμε οικονομία στην τσέπη
μας και δεν θέλουμε να πληρώνουμε πολλά. Θέλουμε να κάνουμε σωστές κινήσεις.
Σωστές κινήσεις, λοιπόν, όπως αυτή που θα κάνετε τώρα. Καλέστε στο 18211 για να
ενημερωθείτε περί τίνος πρόκειται. Δυο ερωτήσεις θα κάνετε, θα πάρετε τις απαντήσεις
και είμαι σίγουρη ότι θα απευθυνθείτε στην Hellas Power.
Αυτιάς: Αν η ΔΕΗ σας άλλαξε τα φώτα, υπάρχει η Hellas Power.
0:43:55 (ένδειξη CD)
Τσέκου: Μαζί μας στην παραγωγή η Γιώτα Ηλιού. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην ηχοληψία,
μουσική επιμέλεια η Ζωή Παναγιωτίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κ. Δώρα
Κατσίμπα.
Πρόκειται περί ραδιοφωνικής εκπομπής με χορηγούς τις εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε. και
Eurobank EFG, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκφωνητές δεν αρκέστηκαν στην
αναφορά των χορηγών, αλλά προέβαλαν τα προσόντα των προϊόντων των
αντιστοίχων επιχειρήσεων, καθώς και προσφορές αυτών, προς προσέλκυση πελατών,
κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του Π. Δ/τος
100/2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Προεδρικό Διάταγμα 109/2010 δεν
διαλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών και
εντεύθεν η προαναφερθείσα διάταξη του Π. Δ/τος 100/2000 έχει διατηρηθεί σε ισχύ
δια του άρθρου 31 του Π. Δ/τος 109/2010 δια του οποίου καταργήθηκαν διατάξεις
που αντιτίθενται στις νέες ρυθμίσεις. Συνεπώς ελλείψει τοιούτων ρυθμίσεων για
ραδιοφωνικούς σταθμούς εξακολουθούν να ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του
προηγουμένου Προεδρικού Διατάγματος. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 1.379.206,35 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό και του
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 31/17.7.2002,
57/25.2.2004, 263/1.6.2010, 464/28.9.2010 διοικητικές κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει
να καθοριστεί στο ποσόν των 5.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία FLASH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.
ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού FLASH 96 FM Νομού Αττικής τη
διοικητική κύρωση του προστίμου των 5.000 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 FLASH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094282810, ΦΑΕ Πειραιά, ως
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Του Πέτρου Κυριακίδη του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 031721346, Δ.Ο.Υ. Παλαιού
Φαλήρου, ως νομίμου εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 2α Απριλίου
δημοσιεύθηκε κατά την 27η Απριλίου 2012.

2012,

καθαρογράφτηκε

και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

7

