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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. 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.  Το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο η τηλεόραση συνιστά 
δημοσία  λειτουργία  προς  εξυπηρέτηση δημοσίου  συμφέροντος  και  οι  τηλεοπτικοί 
σταθμοί  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  αντικειμενική  ενημέρωση,  τη 
διασφάλιση  της  πολυφωνίας,  καθώς  και  την  προαγωγή  του  πολιτισμού  με  τη 
μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  5  παρ.  1  του  Π.  Δ/τος  77/2003,  κατά  το  οποίο  η  μετάδοση  των 
γεγονότων  πρέπει  να  είναι  αληθής,  ακριβής  και  όσον  το  δυνατόν  πλήρης  και  τα 
γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην 
δημιουργούν σύγχυση στο κοινό, 

IV. Το άρθρο 3 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση 
πρέπει  να  αναγνωρίζουν και  να  σέβονται  εμπράκτως  τη  διατύπωση διαφορετικών 
απόψεων και να υπερασπίζονται την ελευθερία μεταδόσεώς τους. Οι διαφορετικές 
απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους.
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V.  Tο άρθρο 14 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο τα δελτία ειδήσεων 
πρέπει να συντάσσονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή 
πολυμέρεια.

VI. Τo άρθρο 3 παρ. 22  του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο 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.

VII.  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.
 
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,  και  της  παρακολουθήσεως, από  dvds που  απέστειλε  στην 
υπηρεσία  ο  εν  λόγω  τηλεοπτικός  σταθμός,  του  κεντρικού  δελτίου  ειδήσεων  που 
προβλήθηκε κατά την 7η.11.2014, ώρα 20:06 μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Ο  λογότυπος  του  σταθμού  MEGA CHANNEL TV υπάρχει  σταθερά  σε  όλη  τη  
διάρκεια της προβολής του δελτίου στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
ΑΡΧΕΙΟ 1ο [programma 7-11-14  19_20141107_185959.00-20.00.asf]  (διάρκεια 
1:00:00)
Εκκίνηση  του  κεντρικού  δελτίου  ειδήσεων  «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»   με 
παρουσιάστρια  τη  Μαρία  Σαράφογλου  στο  χρονικό  σημείο  [00:57:37]  (ένδειξη 
μέτρησης DVD), πραγματική ώρα περίπου [19:57:37].
Καταγράφονται αποκλειστικά αποσπάσματα που αφορούν στην αιτία της καταγγελίας.
Στο 1ο αρχείο από την παρουσιάστρια του δελτίου Μαρία Σαράφογλου αναφέρονται 
οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα. 
Δεν γίνεται καμία αναφορά σε δηλώσεις του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή 
Αυγή».   
ΑΡΧΕΙΟ 3ο [programma 7-11-14  20.00-21.00.asf] (διάρκεια 1:00:00)
 Συνέχεια του δελτίου στο 3ο αρχείο (Σημειώνεται, ότι η προβολή  του 2ου  αρχείου  
δεν καθίσταται δυνατή λόγω τεχνικού προβλήματος.).
Προβάλλονται δύο ρεπορτάζ με θέμα το “EUROGROUP”. 
Το πρώτο με τη Σοφία Δήμτσα αφορά στο χρονικό διάστημα από το χρονικό σημείο 
[00:00:45] έως το χρονικό σημείο [00:03:03] (ένδειξη μέτρησης DVD), πραγματική 
ώρα περίπου από [20:00:45] έως [20:03:03]. Σε αυτό προβάλλονται οι δηλώσεις  των 
πολιτικών ως ακολούθως:

   Από     Έως Διάρκεια                     Δηλώσεις του
1. 00:02:02 00:02:36 00:00:34 Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά

2. 00:02:36 00:02:50 00:00:14
Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και 
Υπουργού  Εξωτερικών  Ευάγγελου 
Βενιζέλου

3. 00:02:50 00:03:03 00:00:13 Κυρίου  Λαφαζάνη,  εκπροσώπου 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Το  δεύτερο και κατά τα φαινόμενα επίμαχο ρεπορτάζ με θέμα το “EUROGROUP” 
αφορά  στο  χρονικό  διάστημα  από  το  χρονικό  σημείο  [00:05:26]  έως  το  χρονικό 
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σημείο  [00:05:57]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD),  πραγματική  ώρα  περίπου  από 
[20:05:26] έως [20:05:57].  Σε αυτό προβάλλονται οι δηλώσεις  των πολιτικών ως 
ακολούθως:
      Από    Έως Διάρκεια               Δηλώσεις του
1. 00:05:34 00:05:42 00:00:08 Τέρενς  Κουΐκ-  εκπροσώπου  των 

ΑΝ.ΕΛ.
      Από    Έως Διάρκεια               Δελτίο Τύπου
2. 00:05:42 00:05:50 00:00:08 Φώτη Κουβέλη - ΔΗΜΑΡ
      Από    Έως Διάρκεια               Δελτίο Τύπου
3. 00:05:50 00:05:58 00:00:08 Δημήτρη Κουτσούμπα - ΚΚΕ

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του κόμματος «ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ». Πρόκειται περί του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 7ης-11-2014 κατά τη 
διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν οι απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργού 
και  Προέδρου  του  κόμματος  της  Νέας  Δημοκρατίας,  του  Ευαγγέλου  Βενιζέλου, 
Αντιπροέδρου  της  Κυβερνήσεως  και  Προέδρου  του  κόμματος  του  ΠΑΣΟΚ,  του 
Παναγιώτη  Λαφαζάνη,  εκπροσώπου  του  κόμματος  ΣΥΡΙΖΑ,  του  Τέρενς  Κουίκ, 
εκπροσώπου του κόμματος των ΑΝΕΛ, του Φώτη Κουβέλη, Προέδρου του κόμματος 
της ΔΗΜΑΡ και του Δημήτρη Κουτσούμπα, γενικού γραμματέως του κόμματος ΚΚΕ 
για τη συνεδρίαση του eurogroup σχετικά με το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα. Δεν 
προβλήθηκαν  οι  απόψεις  του  κόμματος  της  Χρυσής  Αυγής  παρότι  είχε  εκδώσει 
δελτίο σχετικό με τη συνεδρίαση του  eurogroup το οποίο είχε αποσταλεί σε όλους 
τους συντάκτες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είχε αναρτηθεί στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε κανένα σημείο του δελτίου δε γίνεται  λόγος για δελτίο 
τύπου ή δηλώσεις  είτε  πολιτικές  θέσεις  του κόμματος  «Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή 
Αυγή» σχετικά με το ως άνω ζήτημα. Το επίμαχο δελτίο ειδήσεων δεν εξασφάλισε 
την από το νόμο επιβαλλομένη πολιτική πολυφωνία και πολυμέρεια και τον έμπρακτο 
σεβασμό στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων.  Σε κάθε περίπτωση ο τηλεοπτικός 
σταθμός, εκ του νόμου, είχε υποχρέωση για αντικειμενική, αμερόληπτη και ισότιμη 
παρουσίαση όλων των απόψεων όλων των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται 
στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την εν λόγω εκτροπή, 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.  ιδιοκτήτρια  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL τη  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως  όπως  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  2α Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 16η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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