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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 6 Απριλίου 2004 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, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών το µέλος Αργύριος Καρράς. 

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό THΛΕ ΑΣΤΥ - CITY NEWS 
A.E  ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η Απριλίου 2004. 
 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η τηλεόραση υπάγεται στον 
άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο δε έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων υπάγονται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ 1 στοιχ.  ββ, στ στ του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ.  ε του Ν. 2863/2000 
 
IV. Το άρθρο 6 του Κανονισµού 1/1991, κατά το οποίο στις δηµοσιογραφικές 
εκποµπές δεν αναφέρονται ανακρίβειες. 
 
V. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού 2/1991, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων  πρέπει να είναι αληθείς και κατά το δυνατόν πλήρεις, ενώ εξάλλου η 
έννοµη τάξη της χώρας πρέπει να µείνει σεβαστή. 
 
 
 
Αιτιολογικό 

 
Εν προκειµένω από τα στοιχεία του φακέλου, της υπό του Συµβουλίου 
παρακολουθήσεως της βιντεοταινίας του κατωτέρου προγράµµατος ως και των 
ενώπιον του αυτού Συµβουλίου εξηγήσεων του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
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σταθµού ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ, προέκυψαν τα ακόλουθα: Την 25.1.2004 και από ώρας 23:15 
κατά την εκποµπή µε τον τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» έγινε συζήτηση κυρίως για την 
εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Τη συζήτηση συντόνιζε ο προστιθείς από τον 
τηλεοπτικό σταθµό δηµοσιογράφος Μάνος Μεϊµαράκης, ο οποίος αναφερόµενος 
αορίστως σε πολιτικά πρόσωπα είπε «Εγώ να τους φωνάξω, είστε προδότες από τον 
πρώτο µέχρι τον τελευταίο, από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µέχρι τον τελευταίο 
βουλευτή. Καληνύχτα». Πρόκειται αναµφιβόλως  περί φράσεως η οποία ενέχει 
έλλειψη σεβασµού προς το θεσµό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό για την εν λόγω εκτροπή η κύρωση του 
προστίµου. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ η κύρωση  του προστίµου. Λαµβανοµένης υπόψη 
της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 0,4 %  µεριδίου τηλεθέασης που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, του εκ  
3.432.007,66 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω 
σταθµό, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  30.000 ευρώ.  
 
Μειοψήφησε το µέλος Εύη ∆εµίρη κατά την οποία έπρεπε να επιβληθεί πρόστιµο 
50.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό THΛΕ ΑΣΤΥ - CITY NEWS A.E τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 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 CITY NEWS A.E. που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, στην 
οδό Πραξιτέλους 58, µε Α.Φ.Μ 094264816, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιώς. 

2. Του Σπυρίδωνα Πυλού του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παγκρατίου Αθηνών, 
στην οδό Υµηττού 183, µε Α.Φ.Μ. 004763842, ∆.Ο.Υ.  ΙΖ΄ Αθηνών, ως  
Πρόεδρο του ∆.Σ. και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 6η Απριλίου  2004. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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