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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 12 Μαΐου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο 
Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  Νέστορας 
Κουράκης και τα µέλη Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς.   Απούσα η Εύη 
∆εµίρη. 

  
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 

ραδιοφωνικού σταθµού TELE RADIO Νοµού Ξάνθης ιδιοκτησίας του 
ΡΑΜΑ∆ΑΝ ΟΜΕΡ ΡΕΤΖΕΤΟΓΛΟΥ, ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 2009, κατά 

την οποία δεν εµφανίστηκε  εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθµού, καίτοι 
είχε κλητευθεί δια της υπ’ αριθ. πρωτ. 1796/5.2.2009 κλήσεως του ΕΣΡ, η 
οποία είχε αποσταλεί δια τηλεοµοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της υπό την 
αυτήν ηµεροµηνία επιβεβαιώσεως.  

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
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 3 παρ. 12 του N. 2328/1995, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών 
τους στην τελική τους µορφή µε τις τυχόν διακοπές για µετάδοση διαφηµίσεων και 
ούτω καθ΄ εξής, έως 3 τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα της µετάδοσης και να 
αποστέλλουν αυτές τις µαγνητοσκοπήσεις στο ΕΣΡ  µόλις τους το ζητήσει. 
 
ΙΙΙ.  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. 
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Αιτιολογικό 
Εκ των στοιχείων του φακέλου του ραδιοφωνικού σταθµού TELE RADIO Νοµού 
Ξάνθης 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 της υπ΄αριθµ. 3/18.1.2005 βεβαιώσεως 
νοµίµου λειτουργίας από το Ε.Σ.Ρ.    Όµως, καίτοι µε το ΑΠ 5644/ΕΣ/30.5.2008 
έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. εκζητήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθµό η υποβολή της ροής 
του προγράµµατός του κατά την 27.5.2008 και 30.5.2008 καθ΄ όλο το 24ωρο, ο 
ραδιοφωνικός σταθµός δεν εξεπλήρωσε την εκ του νόµου υποχρέωσή του.   Για την 
εν λόγω εκτροπή πρέπει να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως,  το πρόστιµο πρέπει να 
καθοριστεί στο ποσόν των 3.000 ευρώ.   
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ΡΑΜΑ∆ΑΝ ΟΜΕΡ ΡΕΤΖΕΤΟΓΛΟΥ ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθµού TELE RADIO Νοµού Ξάνθης, 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 Ραµαδάν Οµέρ 
Ρετζέτογλου του Φαχρεδήν µε ΑΦΜ 045468777 ∆.Ο.Υ. Α΄ Ξάνθης, ως ιδιοκτήτη του 
ραδιοφωνικού σταθµού. 
 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 12η Μαΐου 2009. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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