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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου 2008 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 Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών εκ των 
µελών, ο Γιάννης Παπακώστας. 

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό εταιρείας 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 25η  Νοεµβρίου 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 
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.   Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   

 
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. 
 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) του εκπροσώπου του καταγγείλλοντος Μίνωα 
Κυρακού, των υποβληθέντων υποµνηµάτων και της παρακολουθήσεως από 
µαγνητοταινία δελτίου ειδήσεων του σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά τη 
µετάδοση του από 25.9.2008 κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού 
και µε αφορµή την υπόθεση του Βατοπεδίου, στην οποία εµπλεκόταν και ο 
ηγούµενος Εφραίµ αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:   «Σκηνές από το όνοµα του Ρόδου 
περιγράφουν, για τη Μονή Βατοπαιδίου, Πατέρες µε επιστολή τους προς τα µέλη του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο ηγούµενος Εφραίµ περιγράφεται ως άνθρωπος µε 
υψηλότατες διασυνδέσεις σε όλες τις πολιτικές καταστάσεις τα τελευταία είκοσι 
χρόνια. Χρησιµοποιούσε το ελικόπτερο του κυρίου Κυριακού για να επισκέπτεται τη 
∆ήµητρα Λιάνη τις ηµέρες του «Ωνασείου», είχε άριστες σχέσεις µε τους πολιτικούς 
διοικητές του Αγίου Όρους, τόσο µε τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη, διοικητή επί 
Π.Α.Σ.Ο.Κ., όσο και µε τον κύριο Γιώργο ∆εληκούρα, επί Νέας ∆ηµοκρατίας ενώ 
καλούσε συχνά πολιτικούς στο Βατοπαίδι, αλλά και γνωστούς επιχειρηµατίες.». 
 
΄Όµως κατά την προαναφερθείσα διάταξη του νόµου η µετάδοση των γεγονότων 
πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πλήρης και µε αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µην 
δηµιουργούν σύγχυση.  Εποµένως ο τηλεοπτικός σταθµός όφειλε για την πληρότητα 
της ειδήσεως να προβάλλει και τις απόψεις του καταγγείλλοντος περί του ως άνω 
περιστατικού. Κατά τον Αντιπρόεδρο Νέστορα Κουράκη και το µέλος Κωνσταντίνο 
Τσουράκη θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Κατά τα 
µέλη ΄Ιριδα Αυδή Καλκάνη και Κωνσταντίνο Αποστολά θα έπρεπε να επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ.  Προς 
συγκρότηση πλειοψηφίας οι δύο τελευταίοι προσχωρούν στην διοικητική κύρωση 
της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και το µέλος Εύη 
∆εµίρη, κατά τους οποίους δεν θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό 
καµία διοικητική κύρωση διότι µετέδωσε την είδηση περί της επιστολής της µονής 
Βατοπεδίου, η ύπαρξη οποίας δεν αµφισβητήθηκε.  
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) την διοικητική 
κύρωση της συστάσεως όπως η µετάδοση των γεγονότων είναι αληθής ακριβής και 
όσον το δυνατόν πλήρης, ενώ εξάλλου τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε 
προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη δηµιουργούν σύγχυση, µε απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η  ∆εκεµβρίου 2008. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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