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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. 

 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 15.10.2008 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ΗΛΕΚΤΡΑ TV 
Νοµού Κορινθίας κατά 422/29.7.2008  κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 11η Νοεµβρίου  2008. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του 
τηλεοπτικού σταθµού ΗΛΕΚΤΡΑ TV Νοµού Κορινθίας και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την απόφαση 422/29.7.2008  έγιναν 
δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: «Κατόπιν της παρακολουθήσεως από 
µαγνητοταινία της εκποµπής µε τίτλο: «Προς Κορινθίους», που προβλήθηκε από τον 
τηλεοπτικό σταθµό την 25η  Ιανουαρίου 2008, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Πρόκειται 
περί εκποµπής η οποία είχε µαγνητοσκοπηθεί και µετά ταύτα µεταδόθηκε από τον 
τηλεοπτικό σταθµό την 25 Ιανουαρίου 2008.  Κατά την διάρκεια της εκποµπής, ο 
τηλεπαρουσιαστής υπάλληλος του τηλεοπτικού σταθµού συνοµίλησε µε τον 
Κωνσταντίνο Λάµπρου ο οποίος αναφέρθηκε σε αξιόποινες πράξεις του 
καταγγέλλοντος Ανδρέα Σιώκου.  ΄Όµως στοιχειώδες αίσθηµα ευθύνης για την 
πληρότητα της εκποµπής επέβαλε όπως ο τηλεπαρουσιαστής καλέσει και τον 
καταγγέλλοντα να αντικρούσει τους ισχυρισµούς του Κωνσταντίνου Λάµπρου.   
Ενόψει τούτων η εκποµπή δεν είχε την από τον νόµο επιβαλλοµένη πληρότητα ούτε 
την επιβαλλοµένη δικαία µεταχείριση του αναφερθέντος στην εκποµπή και 
καταγγέλλοντος Ανδρέα Σιώκου».  Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά το 
ΕΣΡ επέβαλε στην αιτούσα εταιρεία µε την προσβαλλοµένη απόφαση την κύρωση 
του προστίµου των 15.000 ευρώ. ∆εν προέκυψαν νεώτερα στοιχεία, µε τα οποία 
αναιρείται η αλήθεια των γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών.  Ειδικότερα 
ο ισχυρισµός του τηλεοπτικού σταθµού ότι είχε δηλώσει προθυµία να ακουστεί και η 
άλλη άποψη είναι προσχηµατικός διότι η εκποµπή ήταν µαγνητοφωνηµένη και 
εποµένως µπορούσε να εξασφαλιστεί η ταυτόχρονη έκθεση των απόψεων του 
καταγγέλλοντος κατά την µαγνητοφώνηση.  Εξάλλου ο ισχυρισµός του τηλεοπτικού 
σταθµού ότι προϋπόθεση της ως άνω κυρώσεως ήταν η κατά το άρθρο 9 του Π.∆/τος 
100/2000 αίτηση του καταγγέλλοντος προς τον τηλεοπτικό σταθµό για την 
αποκατάσταση της προσβληθείσης τιµής του είναι αβάσιµος διότι η διοικητική 
κύρωση δεν έχει επιβληθεί για την προσβολή της προσωπικότητος του 
καταγγέλλοντος αλλά την µετάδοση των γεγονότων χωρίς αίσθηµα ευθύνης και 
χωρίς δίκαιη αντιµετώπιση του καταγγέλλοντος.  Εντεύθεν η υπό κρίσιν αίτηση είναι  
ουσία αβάσιµη.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
ΗΛΕΚΤΡΑ TV Νοµού Κορινθίας κατά 422/29.7.2008  κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 
 
     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η ∆εκεµβρίου 2008. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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