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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  
τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα  
Αλεξίου και το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

   I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  
ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, 
ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Φεβρουαρίου 2015.

3. 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. 

II. Τo άρθρο 6 παρ. 2 στ. β’ περ. ΙΙ του Ν. 3870/2010, κατά το οποίο η εμφάνιση των 
επικεφαλής  των  συνδυασμών,  των  υποψήφιων  αντιπεριφερειαρχών  και 
περιφερειακών  και  δημοτικών  συμβούλων  σε  κάθε  ραδιοφωνικό  ή  τηλεοπτικό 
σταθμό  εθνικής  εμβέλειας,  κατά  τη  διάρκεια  του  διμήνου  που  προηγείται  της 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, επιτρέπεται δύο (2) φορές.

ΙII. Το άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας 4/2014 του ΕΣΡ, κατά το οποίο η παρουσίαση των 
σχετικών θεμάτων στα δελτία ειδήσεων ή στις λοιπές εκπομπές των ενημερωτικών 
τηλεοπτικών σταθμών δε θα πρέπει να γίνεται, και από πλευράς χρόνου, κατά τρόπο 
που να ευνοεί συγκεκριμένο συνδυασμό ή μεμονωμένους υποψηφίους.

IV. 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  από  το  άρθρο  4  του  Ν.  2328/1995 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
MEGA CHANNEL, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως ροής 
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προγράμματος  που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό κατά την 8η,  13η και 
23η.5.2014, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
-    Κατά  την  8η Μαΐου  2014,  στην  εκπομπή  ‘ΑΝΑΤΡΟΠΗ’,  από  23:42:00  έως 
1:35:00, εμφανίστηκε ο υποψήφιος περιφερειάρχης και επικεφαλής του συνδυασμού 
«Αλλάζουμε. Στην Καρδιά της Ελλάδας», Κώστας Μπακογιάννης. 
-    Κατά την 13η Μαΐου 2014, στην εκπομπή ‘ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA’, από ώρα 
8:50:00  πμ  έως  9:52:50  πμ,  εμφανίστηκε  ο  υποψήφιος  περιφερειάρχης  και 
επικεφαλής  του  συνδυασμού  «Αλλάζουμε.  Στην  Καρδιά  της  Ελλάδας»,  Κώστας 
Μπακογιάννης. 
-   Κατά την 23η Μαΐου 2014, στην εκπομπή ‘ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA’, από ώρα 
9:06:50  πμ  έως  9:22:10  πμ,  εμφανίστηκαν  α)  ο  υποψήφιος  περιφερειάρχης  και 
επικεφαλής  του  συνδυασμού  «Αλλάζουμε.  Στην  Καρδιά  της  Ελλάδας»,  Κώστας 
Μπακογιάννης  και β) ο υποψήφιος περιφερειάρχης και επικεφαλής του συνδυασμού 
«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά», Βαγγέλης Αποστόλου.

Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  καταγγελίας  του  Αθανασίου 
Γιαννόπουλου,  υποψηφίου  Περιφερειάρχη  κατά  τις  εκλογές  της  18ης.5.2014. 
Πρόκειται περί ενημερωτικών εκπομπών κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκε ο 
Κώστας Μπακογιάννης, υποψήφιος Περιφερειάρχης με τον συνδυασμό: «Αλλάζουμε. 
Στην καρδιά της Ελλάδας» και ο Βαγγέλης Αποστόλου, υποψήφιος περιφερειάρχης 
και επικεφαλής του συνδυασμού «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά», ενώ δεν προβλήθηκε ο 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, υποψήφιος με το συνδυασμό: «Συμφωνία για τη Στερεά». 
Ο  τηλεοπτικός  σταθμός  εκ  του  Νόμου  είχε  υποχρέωση  για  αντικειμενική, 
αμερόληπτη  και  ισότιμη  παρουσίαση  όλων  των  υποψηφίων  και  να  αποφύγει  την 
ευνοϊκή μεταχείριση των συνδυασμών με τον τίτλο: «Αλλάζουμε. Στην καρδιά της 
Ελλάδας» και «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά». Για την εν λόγω παράλειψη ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, τη  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως όπως κατά τη μετάδοση της πάσης φύσεως εκπομπών που αναφέρονται 
άμεσα  ή  έμμεσα  στις  περιφερειακές  και  δημοτικές  εκλογές,  τηρεί  τις  αρχές  της 
αντικειμενικότητας,  της  αμεροληψίας  και  της  ισοτιμίας,  ενώ  η  παρουσίαση  των 
σχετικών  θεμάτων  στα  δελτία  ειδήσεων  ή  στις  λοιπές  εκπομπές  δε  θα  πρέπει  να 
γίνεται, και από πλευράς χρόνου, κατά τρόπο που να ευνοεί συγκεκριμένο συνδυασμό 
ή μεμονωμένους υποψηφίους, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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