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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 8/9.1.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 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 Τσουράκης Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας με την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΙΟΝΙΟΝ FM STEREO Νομού
Ηλείας, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2011.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη
μετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
II. Τo άρθρo 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 ενώ εξάλλου
τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη
δημιουργούν σύγχυση.
ΙΙΙ. Τα άρθρα 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά τα οποία δεν πρέπει
να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί ενώ εξάλλου ειδήσεις και
σχόλια πρέπει να διακρίνονται, αλλά υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν
παρουσιάζονται ως γεγονότα.
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 νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού
με το διακριτικό τίτλο ΙΟΝΙΟΝ FM STEREO Νομού Ηλείας, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από cds που απέστειλε ο ραδιοφωνικός
σταθμός της εκπομπής: «Πρωινή Περίπολος» που μεταδόθηκε κατά την 1.4.2011,
από ώρας 10:00 έως 13:00 προέκυψαν τα ακόλουθα:
«Πρωινή Περίπολος»- ΑΡΧΕΙΟ 2ο (105933) διάρκειας [29:05]
[από το χρονικό σημείο 13:47 έως το χρονικό σημείο14:39]
Δημήτρης Κολόκας: Καθυστερήσαμε λίγο να έρθουμε στη δεύτερη ώρα της
εκπομπής μας. Ο Δημήτρης Κολόκας είναι εδώ, έρχεται η Αργυροπούλου. Καλημέρα,
Γιώτα!
Γιώτα Αργυροπούλου: Καλημέρα, Δημήτρη!
Δημήτρης Κολόκας:Χρόνια πολλά, Γιώτα!
Γιώτα Αργυροπούλου: Χρόνια πολλά! Δεν ξέρω, τι ψέματα έχετε ετοιμάσει να πείτε
σήμερα.
Δημήτρης Κολόκας:Εγώ λέω πάντα αλήθειες.
Γιώτα Αργυροπούλου: Πάντως να πούμε μια έκτακτη είδηση που μας ήρθε τώρα
πριν από λίγο.
Δημήτρης Κολόκας:Αχά!
Απ’ ό,τι μάθαμε υπάρχουν κάποια προβλήματα στη νεοχτισθείσα γέφυρα του Δήμου
Πηνειού στο Βαρθολομιό. Απ’ ό,τι μας είπαν, κάτοικοι της περιοχής πέρασαν από
εκεί, παρατήρησαν ότι υπάρχουν κάποιες ρωγμές στη γέφυρα. Τώρα δεν ξέρω
βέβαια. Φαντάζομαι, ότι θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Απ’ ό,τι μας
είπαν όμως, υπάρχουν κάποιες εμφανείς ρωγμές στη γέφυρα της περιοχής, ελπίζουμε
να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια των οδηγών. Και υπάρχει
μια παράκαμψη αυτή τη στιγμή από την παλιά γέφυρα.
Δημήτρης Κολόκας:Εντάξει…από την παλιά θα…
Γιώτα Αργυροπούλου: Θα δούμε τώρα, τι θα μας πουν και οι ειδικοί τις επόμενες
μέρες.
Δημήτρης Κολόκας:Δώσανε 2 εκατομμύρια ευρώ για να περνάμε από την παλιά;
Γιώτα Αργυροπούλου: Τι να σου πω, ρε παιδί μου! Δεν ξέρω, τι γίνεται.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του Κοτσόπουλου
Παναγιώτη. Πρόκειται περί εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκφωνητής
ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων του Δήμου Πηνειού στο Βαρθολομιό
υπάρχουν ρωγμές στη γέφυρα και ότι θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Επιπλέον δε ο αυτός εκφωνητής ανέφερε ότι υπάρχει και παράκαμψη από την παλαιά
γέφυρα. Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε την 1.4.2011 και ήταν ανακριβής. Το γεγονός
ότι στις ανθρώπινες σχέσεις προβάλλονται ενίοτε πρωταπριλιάτικά ψέματα δεν
μπορεί να οδηγήσει στην ανοχή παρομοίας συμπεριφοράς από ραδιοφωνικό ή
τηλεοπτικό σταθμό, και τούτο διότι μια ψευδής πληροφορία είναι ικανή να
δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα στο κοινό. Για την εν λόγω εκτροπή,
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της
συστάσεως. Μειοψήφησε το μέλος Γιάννης Παπακώστας, κατά τον οποίο θα έπρεπε
να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας
του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΙΟΝΙΟΝ FM STEREO Νομού
Ηλείας, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως η μετάδοση των γεγονότων είναι
αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου τα γεγονότα να
παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων
κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 9η Ιανουαρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Ιανουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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