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Σήμερα  ημέρα  Τρίτη  3  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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. 
ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ, 
ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 3η 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, 
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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.

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  ΑΝΤΕΝΝΑ  TV Α.Ε.  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως, από αρχεία της υπηρεσίας, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων που 
προβλήθηκε κατά την 4η.11.2014, ώρα 19:59 έως 21:15, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
19:59΄ – 20:03΄
Μ. Χούκλη Στο Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με 
την  έξοδο  της  Ελλάδας  από  το  πρόγραμμα  προσαρμογής,  όπως  ανακοίνωσε  ο 
αρμόδιος επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί. Επισήμως η αυλαία των διαπραγματεύσεων για 
τη  μεταμνημονιακή  εποχή  ανοίγει  αύριο  Πέμπτη  στη  συνάντηση  των  υπουργών 
οικονομικών της Ευρωζώνης ήδη όμως διεξάγονται συζητήσεις σε πολλά επίπεδα για 
το είδος  της  σχέσης που θα έχει  η Αθήνα με  τους δανειστές.  Οι σχεδιασμοί  των 
εταίρων βρίσκουν το πολιτικό σκηνικό πολωμένο γύρω από το ζήτημα των εκλογών 
και είναι πολύ πιθανόν οι αποφάσεις του Δεκεμβρίου να λειτουργήσουν καταλυτικά 
όσον αφορά το χρόνο της κάλπης. 
Σπηκάζ  Στο  μεθαυριανό  Eurogroup ανοίγει  η  διαπραγμάτευση  για  το  τι  μέλλει 
γενέσθαι με την ολοκλήρωση του μνημονίου στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή αν και 
πως θα υποστηριχθεί  προληπτικά η Ελλάδα προκειμένου να είναι  ασφαλέστερη η 
έξοδος της στις αγορές αλλά και πως θα απομειωθεί το χρέος της χώρας. Ορίζοντας 
των διαπραγματεύσεων είναι το Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου όπου θα κλειδώσουν 
όλες οι αποφάσεις. 

2

ΑΔΑ: 679ΞΙΜΕ-ΛΟ4



Προβάλλεται δήλωση του Πιερ Μοσκοβισί – Επίτροπου Οικονομικών υποθέσεων  
Σπηκάζ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η ανάπτυξη επιστρέφει στην Ελλάδα 
φτάνοντας στο 0,6 του ΑΕΠ φέτος και το 2,9 το 2015. Το πρωτογενές πλεόνασμα 
υπολογίζεται στο 3% του ΑΕΠ το 2015 και στο 4,5 % το 2016. Η ανεργία κατά τις 
εκτιμήσεις των Βρυξελλών θα αρχίσει να μειώνεται αλλά παραμένει πολύ υψηλή στο 
25 % το 2015 και στο 22% το 2016 ενώ το δημόσιο χρέος θα παρουσιάσει αισθητή 
πτωτική πορεία από το 2015 και μετά κατά την πρόβλεψη των Βρυξελλών. 
Προβάλλεται δήλωση του Γίρκι Καταϊνεν – Αντιπροέδρου της Κομισιόν  
Σπηκάζ  Στο μεταξύ οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ 
παραμένουν υψηλοί μετά την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να οδηγηθεί η χώρα κοινή 
συναινέσει σε πρόωρες εκλογές. 
Προβάλλεται δήλωση του κ. Βορίδη – Υπουργού Υγείας στο ΒΗΜΑ  
Να  πάμε  σε  πρόωρες  εκλογές  για  ποιο  λόγο;  Επειδή  το  θέλει  ο  κύριος  Τσίπρας;  
Αλίμονο  αν  σε  μια  κυβερνητική  θητεία  καθόμασταν  κάθε  φορά  που  θα  περάσει  3  
μονάδες, 4 μονάδες, 5 μονάδες η αντιπολίτευση μπροστά στις δημοσκοπήσεις να λέγαμε  
«πάμε σε εκλογές». 
Σπηκάζ Η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει ότι δε νομιμοποιείται η κυβέρνηση να 
διαπραγματευτεί  με  τους  δανειστές  και  ξεκαθαρίζει  ότι  δεν  θα  υπογράψει  καμία 
συμφωνία.   
Προβάλλεται δήλωση του κ. Βούτση – Γραμματέα ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ στο ΒΗΜΑ  
Αυτά έχουμε πει γι’ αυτό και ο κόσμος θεωρεί ότι πράγματι έχει κατατεθεί στο τραπέζι  
μια  εναλλακτική  λύση,  που  επαναλαμβάνω  έχει  ευρωπαϊκό  ορίζοντα.  Δεν  είναι  
επαρχιώτικη λύση.
Σπηκάζ Υπέρ της πρότασης Τσίπρα τάχθηκε ο Πάνος Καμμένος. 
Προβάλλεται δήλωση του κ. Καμμένου  - Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων 
Δεν μπορούν πλέον ο πρωθυπουργός και ο κ. Βενιζέλος να αρνούνται τη συζήτηση υπό  
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτά που πρότεινε και ο αρχηγός της αξιωματικής  
αντιπολίτευσης.  
Προβάλλεται δελτίο τύπου του κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»
Η  χώρα  δεν  έχει  ανάγκη  από  «τσάτρα  πάτρα»  εκλογές.  Η  χώρα  θέλει  ένα  νέο  
Σύνταγμα,  χωρίς  ασυλία  για  υπουργούς  και  βουλευτές.  Οι  πολίτες  θέλουν  ένα  
Κοινοβούλιο ικανών και άξιων. 
Σπηκάζ Ο Φώτης Κουβέλης πρότεινε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη σύγκληση 
του Συμβουλίου πολιτικών αρχηγών ώστε να υπάρξει κοινή γραμμή στο ζήτημα του 
χρέους. Ο Κάρολος Παπούλιας δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι η συναίνεση είναι 
αναγκαία. 
Φ. Κουβέλης: Οι εκλογές  θα γίνουν όπως φαίνεται  τον μήνα Μάρτιο από τη μη 
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Σπηκάζ Να μην πιστεύουν σε αυταπάτες για την επόμενη ημέρα καλεί τους πολίτες 
το ΚΚΕ.
Προβάλλεται δελτίο τύπου του ΚΚΕ
Την επόμενη ημέρα θα είναι  παρόντα τα μνημόνια  διαρκείας  της ΕΕ και  η μόνιμη  
επιτήρηση, όπως επίσης και οι απαιτήσεις του κεφαλαίου για νέα αντιλαϊκά μέτρα. 
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του κόμματος «ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ». Πρόκειται περί του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 4ης-11-2014 κατά τη 
διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν οι απόψεις του Μάκη Βορίδη, Υπουργού Υγείας 
και βουλευτού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του Νίκου Βούτση, βουλευτού 
του κόμματος  του  ΣΥΡΙΖΑ,  του  Πάνου  Καμμένου,  Προέδρου του  κόμματος  των 
ΑΝΕΛ,  το  δελτίο  τύπου  του  κόμματος  ΚΚΕ,  το  δελτίο  τύπου του κόμματος  ΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ και δήλωση του Φώτη Κουβέλη, Προέδρου του κόμματος της ΔΗΜΑΡ, ο 
οποίος πρότεινε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη σύγκληση του συμβουλίου των 
πολιτικών  αρχηγών  σχετικά  με  τη  δήλωση  του  Πιέρ  Μοσκοβισί,  Επιτρόπου 
οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την οικονομική κατάσταση 
της Ελλάδος, τον κίνδυνο εξόδου της από την Ευρωζώνη και την ανάγκη πρόωρων 
βουλευτικών  εκλογών.  Δεν  προβλήθηκαν  οι  απόψεις  του  κόμματος  της  Χρυσής 
Αυγής  παρότι  είχε  εκδώσει  δελτίο  σχετικό  με  την  ανάγκη πρόωρων βουλευτικών 
εκλογών,  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  ΑΝΤΕΝΝΑ  TV Α.Ε.  ιδιοκτήτρια  του 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, 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  3η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 16η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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