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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.

1

ΑΔΑ: ΩΩΥΦΙΜΕ-ΘΓ2



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  αρχεία  της  υπηρεσίας,  του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων που προβλήθηκε κατά την 12η.11.2014, ώρα 20:00 έως 
21:02 μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα: 
31΄:25΄΄ – 35΄:00΄΄ (ενδείξεις αρχείου) 
Παρουσιάστρια:  Κι όλα αυτά ενώ είναι  στον αέρα η  επιστροφή της  τρόικας.  Ο 
Αλέξης Τσίπρας διαμηνύει σήμερα ότι δεν δεσμεύει τον ΣΥΡΙΖΑ η όποια ασυμφωνία 
με  τους  δανειστές  και  ζητεί  ξανά  εκλογές  για  να  απαντήσει  η  κυβέρνηση 
κατηγορώντας τον ότι στέλνει μήνυμα πολιτικής αστάθειας. 
Σπηκάζ Το  παζάρι  με  την  τρόικα  συνεχίζεται  χωρίς  να  έχει  ακόμη  οριστεί 
ημερομηνία επιστροφής στην Αθήνα με τους δανειστές να πιέζουν να κλείσουν όσο 
δυνατόν  περισσότερα  προαπαιτούμενα.  Οι  δανειστές  δεν  υποχωρούν  από  τις 
απαιτήσεις  τους  για  παρεμβάσεις  στο  ασφαλιστικό,  απελευθέρωση  ομαδικών 
απολύσεων  και  δικαίωμα  των  εργοδοτών  στην  ανταπεργία,  νέο  μισθολόγιο  στο 
δημόσιο και 5500 απολύσεις έως το τέλος του έτους αλλά και κατάργηση των ειδικών 
συντελεστών Φ.Π.Α., όπως για παράδειγμα οι χαμηλοί συντελεστές στα νησιά. Θέμα 
χρόνου θεωρείται από κυβερνητικές πηγές η σύνταξη της επιστολής με την οποία θα 
παραθέτουν τις ελληνικές προτάσεις και θα καλούν την τρόικα να επιστρέψει στην 
Αθήνα  με  στελέχη  της  τρόικας  πάντως  να  εκτιμούν  πως  είναι  από  δύσκολο  έως 
αδύνατον το κλιμάκιο  να φτάσει  μέσα στο Σαββατοκύριακο.  Τα περιθώρια πλέον 
είναι ασφυκτικά καθώς όλα πρέπει να έχουν κλείσει έως τις 8 Δεκεμβρίου ώστε το 
Eurogroup να συμφωνήσει τόσο για τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος όσο και 
για  την  επόμενη  μέρα  με  τον  Ευάγγελο  Βενιζέλο  πάντως  να  αφήνει  ανοικτό  το 
ενδεχόμενο παράτασης της διαπραγμάτευσης και μετά από αυτό το ορόσημο. 
Ε.  Βενιζέλος  –  Αντιπρόεδρος  κυβέρνησης,  Υπ.  Εξωτερικών  Θα  προλάβουμε. 
Αλλά και εν πάση περιπτώσει θα προλάβουμε πριν προκύψουν ανάγκες. Γιατί έχουμε 
έναν σχεδιασμό, ο οποίος μας επιτρέπει να φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, 
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σε μία συμφωνία όπως σας είπα σίγουρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας της 
εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Σπηκάζ Ο  Αλέξης  Τσίπρας  ζητά  εκλογές  και  διαμηνύει  στους  πιστωτές  ότι  δεν 
πρόκειται να αναγνωρίσει καμία συμφωνία για την επόμενη ημέρα.
Α. Τσίπρας – Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ (από το βήμα της Βουλής) Η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ  δεν  πρόκειται  να  δεχτεί  ούτε  προαπαιτούμενα,  ούτε  απαιτούμενα  ούτε 
τίποτα από όσα αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέτωπα επιχειρείται να επιβληθούν ως 
τετελεσμένα. Η συνέχεια του κράτους δε σημαίνει για μας συνέχεια της υποταγής και 
της καταστροφής. Άλλο συνέχεια του κράτους, άλλο συνέχεια του μνημονίου. 
Προβάλλεται δήλωση σε καρτέλα της κυβερνητικής εκπροσώπου Σ. Βούλτεψη: 
«Την ώρα που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται και σχεδιάζει την επόμενη ημέρα της 
ανάπτυξης  και  της  ελπίδας,  ο  κύριος  Τσίπρας  έστειλε  πάλι  μήνυμα  πολιτικής 
αστάθειας καταφεύγοντας σε ανύπαρκτα διλήμματα». 
Σπηκάζ  Πάντως  παρά τις  απαιτήσεις  της  τρόικας  η κυβέρνηση φαίνεται  ότι  έχει 
αποφασίσει  να  συνεχιστεί  η  προστασία  της  πρώτης  κατοικίας  από  τους 
πλειστηριασμούς.  Μάλιστα  όπως  δήλωσε  ο  πρόεδρος  της  τράπεζας  Πειραιώς 
Μιχάλης Σάλλας μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε οι τράπεζες επιθυμούν 
την απελευθέρωση των πλειστηριασμών ενώ δέκα βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν ήδη 
ερώτηση για την παράταση της απαγόρευσης. 
Μ.  Σάλλας  –  πρόεδρος  ομίλου  Τράπεζας  Πειραιώς: Οι  τράπεζες  σε  καμία 
περίπτωση δεν θα θέλανε  να φορτωθούν χαρτοφυλάκιο  των 100,  των 50, των 70 
χιλιάδων και κατά συνέπεια νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ούτε αντιμετωπίζεται 
από τη δική μας  πλευρά,  θέμα πλειστηριασμών σε αυτή τη φάση.  Δε νομίζω ότι 
υπάρχει λόγος, δε νομίζω ότι πρέπει να γίνει και κατά την άποψη μου χωρίς αυτό να 
σημαίνει  ότι  εκπροσωπώ όλους,  διότι  δεν  έγινε  καμία  συζήτηση για  το  θέμα,  δε 
βλέπω να γίνεται.
Προβάλλεται δήλωση σε καρτέλα του εκπροσώπου τύπου των ΑΝΕΛ, Τ. Κουϊκ: 
«Οι χειρισμοί με την τρόικα που αυτοδιαφημίζει η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι 
parody success και όχι success story». 
Φ. Κουβέλης – πρόεδρος ΔΗΜΑΡ (από το βήμα της Βουλής) Υπάρχει το τεράστιο 
πρόβλημα του δημοσίου χρέους, το οποίο δεν είναι βιώσιμο και πρέπει οπωσδήποτε 
να αναδιαρθρωθεί. 
Προβάλλεται δήλωση σε καρτέλα του Δ. Κουτσούμπα, Γ.Γ. του ΚΚΕ:  
«Ας αφήσουν  αυτά  που ξέρουν  κυβέρνηση  και  αξιωματική  αντιπολίτευση  για  το 
ποιος θα απαλλάξει το λαό από τα μνημόνια, γιατί το μεγαλύτερο μνημόνιο –δηλαδή 
η μεγαλύτερη θηλιά στο λαιμό της εργατικής τάξης – είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός». 

        

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του κόμματος «ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ». Πρόκειται περί του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 12ης-11-2014 κατά τη 
διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν οι απόψεις της Υπουργού Σοφίας Βούλτεψη, του 
Ευαγγέλου Βενιζέλου, Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Προέδρου του κόμματος 
του ΠΑΣΟΚ, του  Αλέξη Τσίπρα,  Προέδρου 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 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της κυβερνήσεως με την τρόϊκα και 
τις  ενδεχόμενες  πρόωρες  βουλευτικές  εκλογές.  Δεν  προβλήθηκαν  οι  απόψεις  του 
κόμματος  της  Χρυσής  Αυγής  παρότι  είχε  εκδώσει  δελτίο  σχετικό  με  το  ως  άνω 
ζήτημα  το  οποίο  είχε  αποσταλεί  σε  όλους  τους  συντάκτες  και  τα  μέσα  μαζικής 
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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 του προστίμου. Μειοψήφησε εκ των μελών 
ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τον οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση 
της συστάσεως.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  18,1  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2013-
2014,  της  εξ  193.520.429  ευρώ  διαφημιστικής  δαπάνης  του  έτους  2013,  του  εκ 
32.107.234,59 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω 
σταθμό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 
68/8.10.2002,  79/16.10.2002,  218/8.4.2003,  316/1.7.2003,  330/22.7.2003, 
352/23.9.2003,  373/11.11.2003,  48/17.2.2004,  53/17.2.2004,  134/11.5.2004, 
183/22.6.2004,  250/3.8.2004,  4/4.1.2004,  5/4.1.2005,  54/15.2.2005,  128/11.4.2005, 
156/26.4.2005,  187/17.5.2005,  192/24.5.2005,  251/29.6.2005,  252/29.6.2005, 
253/29.6.2005,  352/20.9.2005,  396/11.10.2005,  401/11.10.2005,  411/18.10.2005, 
478/5.12.2005,  479/5.12.2005,  4/4.1.2006,  174/4.4.2006,  237/9.5.2006, 
314/27.6.2006,  336/11.7.2006,  337/11.7.2006,  391/29.8.2006,  459/10.10.2006, 
499/10.11.2006,  167/27.3.2007,  399/10.7.2007,  416/24,7,2007,  559/20.11.2007, 
136/13.3.2008,  322/10.6.2008,  500/7.10.2008,  551/11.11.2008,  552/11.11.2008, 
572/18.11.2008,  90/24.2.2009,  161/14.4.2009,  199/5.5.2009,  206/12.5.2009, 
262/26.5.2009,  429/25.8.2009,  435/26.8.2009,  440/8.9.2009,  514/10.12.2009, 
553/1.12.2009,  36/26.1.2010,  95/9.3.2010,  96/9.3.2010,  128/16.3.2010, 
129/16.3.2010,  297/22.6.2010,  298/22.6.2010,  330/20.7.2010,  388/31.8.2010, 
527/25.10.2010,  555/16.11.2010,  556/16.11.2010,  557/16.11.2010,  558/16.11.2010, 
569/23.11.2010,  572/23.11.2010,  590/7.12.2010,  10/11.1.2011,  42/25.1.2011, 
43/25.1.2011,  117/5.4.2011,  151/3.5.2011,  156/10.5.2011, 264/12.7.2011, 
266/12.7.2011, 354/16.9.2011,  429/17.10.2011,  510/5.12.2011,  511/5.12.2011, 
520/12.12.2011,  521/12.12.2011,  24/16.1.2012,  376/9.7.2012,  421/23.7.2012, 
16/7.1.2013, 36/14.1.2013, 40/14.1.2013, 92/4.2.2013, 118/18.2.2013, 212/15.4.2012, 
213/15.4.2012,  214/15.4.2012,  215/15.4.2012,  216/15.4.2012,  353/1.7.2013, 
354/1.7.2013,  430/16.9.2013,  431/16.9.2013,  432/16.9.2013,  433/16.9.2013, 
445/23.9.2013,  449/23.9.2013,  452/23.9.2013,  453/23.9.2013,  529/11.11.2013, 
530/11.11.2013,  586/9.12.2013,  76/17.3.2014,  77/17.3.2014,  90/27.3.2014, 
91/27.3.2014,  207/23.6.2014,  208/23.6.2014,  209/23.6.2014,  210/23.6.2014, 
269/21.7.2014,  306/28.9.2014,  306/8.9.2014,  308/8.9.2014,  309/8.9.2014, 
318/15.9.2014,  36/9.2.2015,  56/16.2.2015,  60/16.2.2015,  78/2.3.2015,  79/2.3.2015 
διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
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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  του 
προστίμου των 15.000 ευρώ.    

Κατά το  άρθρο  4  παράγραφος  3  του  Ν.  2328/1995,  όπως  έχει  μετά  την  δια  του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφόρο 
Μεσογείων & Ρούσου 4, με ΑΦΜ 094253918, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του  Ανδρεούλη  Αθανασίου  του Γεωργίου,  με  Α.Φ.Μ.  030064958,  Δ.Ο.Υ. 
Αμαρουσίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

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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