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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 
 

Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 27.12.2007 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην 
SEVEN), κατά της 556/20.11.2007  κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2008. 

 
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 τηλεοπτικών 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. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου της εταιρείας 
εταιρείας ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN), προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 
556/20.11.2007  απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής περιστατικά: «Την 15.9.07, 
δηλαδή την προηγούµενη των βουλευτικών εκλογών της 16.9.2007, και κατά τις 
ώρες από περίπου 00.20 ως και λίγο πριν τις 02.00 το κανάλι ΣΚΑΪ πρόβαλε την 
εκποµπή Πολιτικό Χρηµατιστήριο, που επιµελείται και παρουσιάζει η κυρία Έλλη 
Τριανταφύλλου. Όπως η ίδια σχολιάζει στο χρονικό σηµείο 12.25 «η αποψινή 
εκποµπή είναι προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των καιρών και τις επιταγές των 
νόµων».  Μετά την παρουσίαση της νίκης της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ την ίδια 
βραδιά, παρουσιάζει τους καλεσµένους δηµοσιογράφους κ. Μιχάλη Κατσίγερα και 
κ.Γιάννη Καραβίδα. Μαζί µε αυτούς σχολιάζει την προεκλογική περίοδο και 
αναφέρεται στην επιµέλεια του πρώτου ενός λευκώµατος σχετικά µε παλαιότερες 
εκλογικές αναµετρήσεις στην Ελλάδα µε φωτογραφίες από πρωτοσέλιδα 
εφηµερίδων. Μεταξύ άλλων σε πλάνο που διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα υπάρχει 
ως πρώτο θέµα αποτελέσµατα εκλογών. Επίσης γίνονται σχόλια από τον δεύτερο 
σχετικά µε τον χαρακτήρα της προεκλογικής περιόδου («θορυβώδεις, µε 
τηλεπαράθυρα, ελάχιστη προβολή των προγραµµάτων των κοµµάτων») και στη 
συνέχεια επιλεκτική παρουσίαση του πώς ορισµένα άλλα κανάλια επέλεξαν να 
χειριστούν θέµατα της προεκλογικής περιόδου. Παρουσιάζονται λοιπόν στιγµιότυπα 
από άλλα κανάλια µε τους κα Τρέµη, κ. Τσίµα, κ. Πρεντεντέρη, σχετικά µε τις 
δηµοσκοπήσεις και συνέπειες της απαγόρευσης αυτών και στη συνέχεια µε τους κ. 
Ευαγγελάτο, κα Πυργιώτη σχετικά µε την πιθανή πεντακοµµατική βουλή και τις 
συνέπειες σχετικά µε την δυνατότητα αυτοδυναµίας, ενώ ο κ. Λιαρέλλης αναφέρεται 
στην αισιοδοξία από το ΠΑΣΟΚ και τους παράγοντες που σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
συνηγορούν για νίκη στις εκλογές, ενώ το τελικό σχόλιο του κυρίου Ευαγγελάτου 
είναι ότι «κανένας δεν δηλώνει σίγουρος για τη νίκη». Τέλος δείχνει στιγµιότυπα από 
άλλο κανάλι µε διάφορους δηµοσιογράφους σε παράθυρα µε σχόλια για τα διάφορα 
σενάρια του «ανοιχτού ζητήµατος» των εκλογών.  Στη συνέχεια και πάλι από 
συνεντεύξεις σε άλλα κανάλια των πολιτικών αρχηγών του κυβερνητικού κόµµατος 
και της αξιωµατικής αντιπολίτευσης προβάλλονται αποσπάσµατα επικεντρωµένα σε 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά («ανθρώπινα αποσπάσµατα» όπως αναφέρει η 
παρουσιάστρια της εκποµπής) Έτσι µε τον κύριο Καραµανλή υπάρχουν 
αποσπάσµατα από ερωτήσεις και απαντήσεις (στον κ. Παπαδάκη) σχετικά  

1) µε τα γενέθλιά του που συνέπεσαν στην προεκλογική περίοδο, και την ηλικία 
του 
2) µε τα παιδιά του και το πώς αισθάνονται για τον ρόλο του πατέρα τους 
3) µε τη συµµετοχή του σε κοινωνικές εκδηλώσεις, εκδροµές  κ.ά. και την 
οικογένεια του 
3) µε το αν µπορεί και κοιµάται ήσυχα 

ενώ µε τον κύριο Παπανδρέου υπάρχουν αποσπάσµατα από ερωτήσεις και 
απαντήσεις (στον κ. Οικονοµέα) σχετικά  

1) µε τη κόρη του και δραστηριότητες που κάνουν µαζί (συναυλίες) 
2) µε την οικογενειακή παράδοση στην πολιτική και το γεγονός ότι δεν ήθελε 

πολύ µικρός να ασχοληθεί µε την πολιτική και πως αυτό άλλαξε 
3) και µε µια ιστορία σχετικά µε οτοστόπ που έκανε κάποτε 
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Σε αυτά τα στιγµιότυπα τα οποία διαδέχονταν το ένα το άλλο (συνήθως εναλλάξ 
εµφανίζονταν οι πολιτικοί αρχηγοί) παρεµβλήθηκε και ερωτήσεις από ρεπόρτερ της 
εκποµπής του κ. Αυτιά σε παιδιά από παιδικό σταθµό σχετικά µε το τι είναι εκλογές.  
Επίσης στη συνέχεια έγιναν γενικά σχόλια για την απουσία εξειδίκευσης στα 
προγράµµατα έτσι όπως αυτά παρουσιάστηκαν και αµέσως µετά παρουσιάστηκαν 
στοιχεία από την matrixmedia, εταιρεία προφανώς µετρήσεων, για το πόσο συχνά 
υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις το τελευταίο 24 
ωρο στα ονόµατα 1) των πολιτικών αρχηγών και 2) στελεχών-υποψηφίων. 
Ακολουθεί πίνακας έτσι όπως αυτός εµφανίστηκε και σηµειώνεται ότι υπήρχαν και 
φωτογραφίες αυτών στην οθόνη κατά την παρουσίαση: 

1η κάρτα 
    Καραµανλής 37,3%                  Παπανδρέου 30% 

 2η κάρτα 
Αλαβάνος 11,2% , Παπαρήγα 9,2%,  Καρατζαφέρης 8,6%, Παπαθεµελής 3,6%   

3η κάρτα  
Μπακογιάννη 10,1%, Αλογοσκούφης9,8% Αβραµόπουλος 8,5%,  Ρουσόπουλος 7,5% 
Βουλγαράκης 6,8% 
 4η κάρτα  
Σηµίτης 29,9% ,   Λαλιώτης 11,2%,   ∆αµανάκη 6,8%  , Βενιζέλος  6,2%,  
Ραγκούσης 5,7% 
Στη συνέχεια και πάλι από συνεντεύξεις σε άλλα κανάλια των πολιτικών αρχηγών 
του κυβερνητικού κόµµατος και της αξιωµατικής αντιπολίτευσης προβάλλονται και 
άλλα αποσπάσµατα και πάλι επικεντρωµένα σε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, 

• για τα µαλλιά που άσπρισαν µε τον κ. Καραµανλή,  
• για την περίοδο που ήταν φαντάρος ο κ. Παπανδρέου και µια σχετική 

δηµοσιογραφική έρευνα και  
• για τους Έλληνες που δεν τον ψηφίζουν και τους γείτονες του κυρίου 

Καραµανλή  
Στη συνέχεια υπήρχε αναφορά στην εκλογική διαδικασία από τον αρµόδιο 
υπηρεσιακό υπουργό και σχόλια των καλεσµένων για το πώς και ποιοι ψήφιζαν στην 
Ελλάδα από την απελευθέρωση και ως τις µέρες µας ένα και διάφορες σηµαντικές 
εκλογές που έζησε ο τόπος ενώ επίσης έγιναν σχόλια σε σχέση µε τη διαδικασία 
εκλογών σε άλλες χώρες. Ακολούθησε προβολή στιγµιότυπων από πρωινή εκποµπή 
µε τους δηµοσιογράφους κ.Αυτιά και κ.Βερύκιο που είχαν ανεβάσει τους τόνους 
απευθυνόµενοι σε µέλη κοµµάτων που στελέχωναν εκλογικά κέντρα ενώ 
ακολούθησε προβολή σκίτσων µε εκλογικό περιεχόµενο που είχαν δηµοσιευθεί σε 
διάφορες εφηµερίδες. Τέλος παρουσιάστηκε ρεπορτάζ για την διαδικασία των 
εκλογών (πως ψηφίζουµε) και τα µέτρα της τροχαίας καθώς επίσης αναφέρθηκαν και 
κάποια ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τις εκλογές. Το κλείσιµο της εκποµπής έγινε 
ουσιαστικά µε στιγµιότυπα της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ, που κέρδισε το 
προηγούµενο βράδυ.           
Αναµφιβόλως πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία προβλήθηκαν µηνύµατα 
προεκλογικού περιεχοµένου και πολιτικοί διάλογοι περί των εκλογών της εποµένης 
ηµέρας κατά παράβαση της προαναφερθείσης διάταξης του Νόµου και της 
Υπουργικής αποφάσεως».   
Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά επιβλήθηκε στον ως άνω τηλεοπτικό 
σταθµό µε την εν λόγω απόφαση η διοικητική κύρωση του προστίµου των 20.000  
ευρώ.   ∆εν προσκοµίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αναιρεί τα δια της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως γενόµενα δεκτά πραγµατικά περιστατικά. Η υπό κρίση 
αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.  Μειοψήφησαν εκ 
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των µελών ο Γιάννης Παπακώστας, ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος 
Τσουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να αντικατασταθεί η διοικητική κύρωση 
του προστίµου µε τοιαύτη της συστάσεως.  Εν όψει της ισοψηφίας υπερισχύει κατά 
το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN), 
κατά της 556/20.11.2007  κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 
 
 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η  Φεβρουαρίου 2008. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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