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Σήμερα ημέρα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ 
ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ (πρώην 
SEVEN), ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2012.

2. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  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. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

ΙΙ. Τα άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 22  του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία η τηλεόραση 
συνιστά  δημοσία  λειτουργία  προς  εξυπηρέτηση  δημοσίου  συμφέροντος  και  οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεριμνούν για την αντικειμενική ενημέρωση 
και  τη  διασφάλιση  της  πολυφωνίας,  ενώ  εξάλλου  οι  τηλεοπτικοί  σταθμοί  στη 
συνολική  διάρθρωση  του  προγράμματος  και  ιδίως  των  ειδησεογραφικών  τους 
εκπομπών  και  των  εκπομπών  πολιτικού  διαλόγου,  έχουν  την  υποχρέωση  να 
διασφαλίζουν  την  πολιτική  πολυφωνία  και  την  παρουσίαση  των  απόψεων  των 
πολιτικών  κομμάτων  που  εκπροσωπούνται  στη  Βουλή  και  στο  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN), και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα 
ακόλουθα: Η προαναφερθείσα υποστοιχείο  II διάταξη του νόμου, επιβάλλει  στους 
τηλεοπτικούς σταθμούς την υποχρέωση όπως διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία, 
ιδίως  στις  ειδησεογραφικές,  εκπομπές  η κυριότερη  των οποίων είναι  το  κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων. Προς άρση πάσης αμφιβολίας και μάλιστα κατόπιν αξιώσεως των 
τηλεοπτικών σταθμών, εκδόθηκε από το Ε.Σ.Ρ. η υπ΄αριθμ. 1/21.2.2006 οδηγία, κατά 
την  οποίαν  οι  τηλεοπτικοί  σταθμοί  της  χώρας  οφείλουν  κατά  την  εκπομπή  του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων να παρουσιάζουν τις απόψεις των πολιτικών κομμάτων 
που  εκπροσωπούνται  στην  Ελληνική  Βουλή  και  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  σε 
χρόνο που προσεγγίζει την αναλογία προτίμησης του εκλογικού σώματος όπως αυτή 
προκύπτει από τις εκάστοτε εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές.

Παρά ταύτα, ο τηλεοπτικός σταθμός, κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 
31.10.2012,  προέβαλε  στα  κεντρικά  δελτία  ειδήσεων,  τις  πολιτικές  απόψεις  του 
κόμματος  του  ΣΥΡΙΖΑ,  που  εκπροσωπείται  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  σε 
ποσοστό 19,6%, το οποίο υπολείπεται κατά πολύ των προτιμήσεων του εκλογικού 
σώματος  κατά  τις  κοινοβουλευτικές  εκλογές  του  έτους  2012,  που  ήταν  26,89%. 
Πλέον  τούτου,  προέβαλε  τις  πολιτικές  απόψεις  του  κόμματος  του  ΛΑΟΣ,  που 
εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ποσοστό 0,1%, το οποίο υπολείπεται 
κατά  πολύ  των  προτιμήσεων  του  εκλογικού  σώματος  κατά  τις  κοινοβουλευτικές 
εκλογές του έτους 2012, που ήταν 1,58%. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως. 
Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο Κωνσταντίνος 
Αποστολάς,  κατά τους  οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί  η διοικητική κύρωση του 
προστίμου των 15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην  SEVEN), τη  διοικητική 
κύρωση  της συστάσεως όπως στη συνολική διάρθρωση του προγράμματός του και 
ιδίως των ειδησεογραφικών του εκπομπών και των εκπομπών πολιτικού διαλόγου, 
διασφαλίζει  την  πολιτική  πολυφωνία  και  την  παρουσίαση  των  απόψεων  των 
πολιτικών  κομμάτων  που  εκπροσωπούνται  στη  Βουλή  και  στο  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας, με 
απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  18η Δεκεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  18η Ιανουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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