ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ
(µη κυρωτική)
Αριθµ. 2/5.3.2007
Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2007 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και
Νέστωρ Κουράκης.

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό εταιρείας
ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε
διακριτικό
τίτλο
ΑΝΤΕΝΝΑ
ενδεχοµένη
παραβίαση
της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 5η Μαρτίου 2007.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
I. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η τηλεόραση υπάγεται
στον άµεσο έλεγχο του κράτους ο οποίος έχει ως σκοπό την αντικειµενική και
µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.
II. Το άρθρο 3 παρ. 22 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
στην συνολική διάρθρωση του προγράµµατος, και ιδίως των ειδησεογραφικών
τους εκποµπών, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την πολιτική
πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των πολιτικών κοµµάτων που
εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Κοινοβούλιο.
III. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ µπορεί να
απευθύνει µη κυρωτικές συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων
των οικείων νόµων και να ζητά την εφαρµογή τους.
IV. Την Οδηγία 1/21.02.2006 κατά την οποία οι τηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν
στις εκποµπές πολιτικού διαλόγου, και ιδίως στα κεντρικά δελτία ειδήσεων,
να παρουσιάζουν τις απόψεις των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται
στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε χρόνο που
προσεγγίζει την αναλογία προτίµησης του εκλογικού σώµατος όπως αυτή
προκύπτει από τις εκάστοτε εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές.
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Αιτιολογικό
Εκ της από το ΕΣΡ γενοµένης καταµετρήσεως των κεντρικών δελτίων ειδήσεων του
τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ANTENNA, κατά το µήνα Ιανουάριο
2007 προέκυψε ότι οι απόψεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος προβλήθηκαν
σε ποσοστό 2,89% το οποίο υπολείπεται του ποσοστού που έλαβε το εν λόγω
πολιτικό κόµµα κατά τις τελευταίες εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ µη κυρωτική σύσταση όπως προβάλει τις
απόψεις των πολιτικών κοµµάτων, ιδίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε ποσοστό
που προσεγγίζει την προτίµηση του εκλογικού σώµατος στο εν λόγω πολιτικό κόµµα
κατά τις τελευταίες εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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