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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Μαΐου 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. 

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 28.3.2013 
αίτηση  θεραπείας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM Νομού  Φωκίδας,  ιδιοκτησίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  ΡΙΖΑ, 
κατά των 618/19.11.2012 και 97/11.2.2013 αποφάσεων αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 14η  Μαΐου 2013.

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.  618/19.11.2012 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 
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έγιναν δεκτά τα εξής: «Το ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5756/ΕΣ/1.6.2012 έγγραφό 
του  εκζήτησε  από  τον  ραδιοφωνικό  σταθμό  την  υποβολή,  εντός  δύο  εργασίμων 
ημερών,  της  εικοσιτετράωρης  ροής  του  προγράμματός  του  κατά  την  30  και 
31.5.2012.  Το  έγγραφο  αυτό  έχει  παραληφθεί  από  τον  ραδιοφωνικό  σταθμό  δια 
τηλεομοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της υπό την αυτήν ημερομηνία επιβεβαιώσεως. 
Η εκπρόσωπος  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  υπέβαλλε  cd στις  6.6.2012,  τo οποία 
όμως, όπως προκύπτει  εκ του υπ’ αριθμ.  2368/ΕΣ/19.10.2012 εγγράφου του ΕΣΡ, 
περιέχει  ροή  για  την  31.5.2012,  διάρκειας  12  ωρών,  πενήντα  οκτώ  λεπτών  και 
σαράντα  επτά  δευτερολέπτων,  αντί  της  εκζητηθείσας  εικοσιτετράωρης  ροής. 
Συνεπεία  της  ως  άνω  παραλείψεως  έχει  καταστεί  ανέφικτος  ο  έλεγχος  του 
προγράμματος  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  διαρκείας  δώδεκα  ωρών  κατά  την 
31.5.2012.  Πλέον  τούτου,  προκύπτει  ότι  ο  ως  άνω  ραδιοφωνικός  σταθμός  είχε 
δικτυωθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»  Νομού Κυκλάδων άνευ 
αδείας  του  ΕΣΡ».  Με  βάση  αυτά  τα  πραγματικά  περιστατικά,  επιβλήθηκε  στον 
ραδιοφωνικό σταθμό, με την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ, η διοικητική κύρωση του 
προστίμου  των  3.000  ευρώ.  Όμως  ήδη  έχουν  υποβληθεί  στοιχεία  από  τα  οποία 
προκύπτει ότι το σύστημα καταγραφής της ροής προγράμματος του ραδιοφωνικού 
σταθμού είχε υποστεί βλάβη και τη μεσημβρία της 31.1.2012 αποσυναρμολογήθηκε 
προς συντήρηση, συνεπεία δε τούτου δεν είχε καταστεί δυνατή η καταγραφή και η 
υποβολή  στο  ΕΣΡ  της  ροής  προγράμματος  των  υπολοίπων  ωρών  του 
εικοσιτετραώρου.  Εν  όψει  τούτου  πρέπει  να  γίνει  δεκτή  η  υπό  κρίση  αίτηση 
θεραπείας, να ανακληθεί η απόφαση κατά τη διάταξή της περί επιβολής προστίμου 
για την ως άνω παράλειψη και  επιπλέον η επιβολή προστίμου για την παράνομη 
δικτύωση να αντικατασταθεί με τη διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται  εν  μέρει  την  αίτηση  θεραπείας του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό  τίτλο  ΓΑΛΑΞΙΑΣ  FM Νομού  Φωκίδας,  ιδιοκτησίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  ΡΙΖΑ,  κατά  των  618/19.11.2012  και  97/11.2.2013 
αποφάσεων αυτού.

2. Αντικαθιστά τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ με εκείνη της 
συστάσεως  όπως μη  δικτυώνεται  με  άλλους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  άνευ 
αδείας του ΕΣΡ, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

 Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  20η Μαΐου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Μαΐου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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