
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ. 3492/29.6.2017

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η

9393/2017/2017

Η Ολομέλεια  του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,  ύστερα από πρόσκληση

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 10.1.2017 και

ώρα 10:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε

από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και

τα μέλη  Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία

Μήτρου,  Γεώργιο  Πλειό,  Γεώργιο  Σαρειδάκη και  Δήμητρα Παπαδοπούλου.  Χρέη

γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή Γαλάνη, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο  της  συζήτησης  ήταν  η  ενδεχόμενη  παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής

νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL,

ιδιοκτησίας της  εταιρείας  με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ, αναφορικά με την

προβολή  προγράμματος  προδημοψηφισματικού  περιεχομένου  την  παραμονή  του

δημοψηφίσματος  της  5ης Ιουλίου  2015.  Η  υπόθεση  εξετάζεται  ύστερα  από

καταγγελίες πολιτών. 

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 576/14.10.2015, ο οποίος χρεώθηκε

στη διοικητική υπάλληλο Ειρήνη Κεραμήτσου και στον ειδικό επιστήμονα Γεώργιο

Αναγνωσταρά. Η διοικητική υπάλληλος Ειρήνη Κεραμήτσου υπέβαλε στο ΕΣΡ την

με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1419/05.11.2015  έκθεση  καταγραφής  των  πραγματικών

περιστατικών  της  υπόθεσης.  Στην  συνέχεια,  ο  ειδικός  επιστήμονας  Γεώργιος

Αναγνωσταράς  υπέβαλε  στο  ΕΣΡ  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1534/08.12.2015

νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως

άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αναστάσιος Κωνσταντινίδης,

δικηγόρος  Αθηνών.  Ερωτηθείς  από  τον  Πρόεδρο,  ο  πληρεξούσιος  δικηγόρος
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απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε

τους  ισχυρισμούς  του.  Ζήτησε  στη  συνέχεια  -και  η  Ολομέλεια  δέχτηκε-  να  του

παρασχεθεί  προθεσμία  για  την  κατάθεση  εγγράφου  υπομνήματος  μέχρι  και  την

17.01.2017  και  ώρας  14.00  και  η  συζήτηση  κηρύχθηκε  περαιωμένη.  Η  ως  άνω

προθεσμία  παρήλθε  χωρίς  την  κατάθεση  υπομνήματος  από  την  εγκαλούμενη

εταιρεία.

Την 3η.4.2017 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως,

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της, με

απόν το μέλος Γεώργιο Πλειό. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου,

υπάλληλος  του  ΕΣΡ.  Η  Ολομέλεια,  αφού  παρακολούθησε  την  επίμαχη  ροή

προγράμματος και άκουσε την Δήμητρα Παπαδοπούλου εκ των μελών της, που είχε

ορισθεί, από τον Πρόεδρο, εισηγήτρια. 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την

άσκηση  του  άμεσου  ελέγχου  του  κράτους  επί  της  ραδιοφωνίας  και  της

τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο

άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό,  μεταξύ  των  άλλων,  την

αντικειμενική  και  με  ίσους  όρους  μετάδοση  των  πληροφοριών  και  των

ειδήσεων.

2. Την παραμονή και την ημέρα διενέργειας των δημοψηφισμάτων απαγορεύεται

η μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προδημοψηφισματικού περιεχομένου.

Ειδικότερα, η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ΠΔ 26/2012 ορίζει τα εξής:

«Κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών ή

των  δημοψηφισμάτων,  καθώς  και  την  παραμονή  αυτής  απαγορεύονται  οι

συγκεντρώσεις  και  οποιαδήποτε  άλλη  προεκλογική  δραστηριότητα,  όπως

πραγματοποίηση  ομιλιών,  ανάρτηση  και  διανομή  αφισών  και  εντύπων,

μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου». Εξάλλου, η

παράγραφος 12 της ΚΥΑ 10930/2015 που αφορούσε τους όρους τηλεοπτικής
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προβολής των απόψεων για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 όριζε τα

εξής: «Κατά την διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα

διεξαγωγής  του  δημοψηφίσματος  και  μέχρι  τις  19:00  δεν  επιτρέπεται  η

μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων

των Επιτροπών Υποστήριξης ή των κομμάτων με εξαίρεση τις δηλώσεις των

επικεφαλής  των  Επιτροπών  Υποστήριξης  και  των  αρχηγών  κομμάτων  που

γίνονται κατά την διάρκεια της δημοψηφισματικής διαδικασίας». Η μη τήρηση

των  παραπάνω  υποχρεώσεων  που  απέρρεαν  από  την  ΚΥΑ  10930/2015

συνιστούσε  παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής  νομοθεσίας.  Ειδικότερα,  η

παράγραφος 13 της ΚΥΑ 10930/2015 όριζε τα εξής: «Το Εθνικό Συμβούλιο

Ραδιοτηλεόρασης  (Ε.Σ.Ρ.)  μεριμνά  για  την  τήρηση  των  υποχρεώσεων  που

απορρέουν  από  την  παρούσα  απόφαση  και  μπορεί  να  ζητά,  για  τον  έλεγχο

αυτόν, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί

παραβίαση  της  νομοθεσίας  που  διέπει  την  λειτουργία  των  ιδιωτικών

ραδιοτηλεοπτικών  σταθμών,  κατά  την  έννοια  των  άρθρων  4  και  8  του  Ν.

2328/1995 (Α΄  159),  καθώς και  του άρθρου 12 και  της  παραγράφου 3 του

άρθρου 15 του Ν. 2644/ 1998 (Α΄ 233), όπως ισχύουν. Ειδικώς, η μη τήρηση

των υποχρεώσεων της παραγράφου 11 του παρόντος επισύρει τις κυρώσεις του

Ν.  3603/2007,  όπως  ισχύει.  Το  Ε.Σ.Ρ.  μπορεί,  στο  πλαίσιο  των  σχετικών

ελεγκτικών  αρμοδιοτήτων  του,  να  ζητά  από  τους  ραδιοφωνικούς  και

τηλεοπτικούς  σταθμούς  την  υποβολή,  εντός  ευλόγου  χρόνου,  συγκεκριμένων

στοιχείων».

3. Τέλος,  κατά τα στοιχεία  β και  ε  της  παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.

2863/2000, 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.  Όπως  προκύπτει

περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2328/1995, η ως άνω

αρμοδιότητα  επιβολής  διοικητικών  κυρώσεων  υφίσταται  και  για  κάθε

περίπτωση  παραβίασης  των  νομοθετικών  κανόνων  που  διέπουν  έστω  και

έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία

της ραδιοτηλεόρασης. 

4. Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι την παραμονή και

την  ημέρα  διενέργειας  των  δημοψηφισμάτων  απαγορεύεται  η  μετάδοση
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εκπομπών  και  μηνυμάτων  προδημοψηφισματικού  περιεχομένου,  καθώς

επίσης και συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων των κομμάτων και των

επιτροπών υποστήριξης. Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή οι δηλώσεις

των αρχηγών των κομμάτων και των επικεφαλής των επιτροπών υποστήριξης.

Η απαγόρευση αφορά σε εκπομπές και μηνύματα προδημοψηφισματικού και

μόνο  περιεχομένου.  Δεν  καταλαμβάνει  επομένως  την  προβολή  και  το

σχολιασμό  της  υπόλοιπης  πολιτικής  ειδησεογραφίας,  έστω  και  αν  αυτή

συνιστά  ενδεχομένως  απόρροια  του  προεκλογικού  κλίματος  της  περιόδου.

Είναι  εξάλλου  σαφές  ότι  στόχος  της  απαγόρευσης  είναι  να  μπορέσει  το

εκλογικό  σώμα  να  αποφασίσει  για  την  ψήφο  του  με  νηφαλιότητα  και

ψυχραιμία και να εκφράσει εντέλει την πολιτική του βούληση ανεπηρέαστο

από ειδήσεις και σχόλια προδημοψηφισματικού περιεχομένου της τελευταίας

στιγμής. Δεδομένου αυτού, εκφεύγουν προφανώς της απαγόρευσης οι κάθε

είδους αναφορές σε εκλογικά θέματα καθαρά τεχνικού περιεχομένου που από

τη φύση τους είναι πολιτικά ουδέτερα ως προς την επίδραση που έχουν στο

κοινό.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο

αρχείο  του  ΕΣΡ  ψηφιακοί  δίσκοι  με  την  επίμαχη  ροή  προγράμματος,  και  τους

ισχυρισμούς  της  εγκαλουμένης  (προβληθέντες  προφορικώς  και  εγγράφως),

προκύπτουν τα εξής.

Κατά την παραμονή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, προβλήθηκαν από

τον ελεγχόμενο τηλεοπτικό σταθμό ένα μεσημβρινό και ένα βραδινό δελτίο ειδήσεων

με το ακόλουθο περιεχόμενο.

Α. ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (04.07.2015)   

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για το δημοσίευμα μεγάλης οικονομικής εφημερίδας

του εξωτερικού για το ενδεχόμενο  κουρέματος  των τραπεζικών καταθέσεων

(από 13:58:00 έως 14:02:00). Αναφέρθηκε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος
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και  οι  καθησυχαστικές  αντιδράσεις  σε  αυτό  των  αρμόδιων  τραπεζικών

παραγόντων και του Υπουργείου Οικονομικών.

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για την αγωνία των συνταξιούχων λόγω των κλειστών

τραπεζών και των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων (από 14:02:00 έως

14:03:50).

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για τις ουρές των πολιτών στα μηχανήματα αυτόματων

συναλλαγών  λόγω των κλειστών τραπεζών και των περιορισμών στην κίνηση

των κεφαλαίων (από 14:03:50 έως 14:08:35).

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ με τις δηλώσεις ξένων αξιωματούχων σχετικά με το

δημοψήφισμα  και  την  κρίσιμη  κατάσταση  της  χώρας  (από  14:08:35  έως

14:12:15). Συγκεκριμένα:

o Προβλήθηκε  η  ανακοίνωση  του  Ευρωπαϊκού  Μηχανισμού

Σταθερότητας,  με την οποία γνωστοποιούταν ότι  επιφυλασσόταν να

κάνει χρήση των όσων προβλέπονταν λόγω της αθέτησης πληρωμών

της χώρας.

o Προβλήθηκαν δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

για  τη  σημασία  του  αποτελέσματος  του  δημοψηφίσματος,  που

κατέτειναν πάντως στο ότι οι συζητήσεις αναμένονταν να συνεχιστούν

ακόμα και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του ελληνικού λαού.

o Προβλήθηκαν  δηλώσεις  του  Γερμανού  Υπουργού  Οικονομικών  για

τους λόγους αποτυχίας των συνομιλιών της ελληνικής κυβέρνησης με

τους θεσμούς.

o Προβλήθηκαν δηλώσεις του αυστριακού Υπουργού Οικονομικών για

τις συνέπειες μιας πιθανής εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη και

τον αντίκτυπο που το γεγονός αυτό θα μπορούσε να έχει σε εθνικό και

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Προβλήθηκε απόσπασμα συνέντευξης  του Υπουργού Οικονομικών σε ξένο

μέσο (από 14:12:15 έως 14:13:15): Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε

στην ανάγκη επικράτησης του ΟΧΙ στο ερώτημα του δημοψηφίσματος ώστε

να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της χώρας.

 Προβλήθηκε  απόσπασμα  συνέντευξης  του  Υπουργού  Επικρατείας  σε  ξένο

μέσο (από 14:13:15 έως 14:13:50):  Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους λόγους
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προκήρυξης του δημοψηφίσματος και στο ότι μπορούσε να υπάρξει συμφωνία

με τους θεσμούς σε σύντομο χρόνο μετά από αυτό.

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για την αισιοδοξία της κυβέρνησης για το αποτέλεσμα

του  δημοψηφίσματος  (από  14:13:50  έως  14:14:42):  Μεταξύ  άλλων,

προβλήθηκαν πλάνα από την κεντρική συγκέντρωση των υποστηρικτών του

ΟΧΙ στο ερώτημα του δημοψηφίσματος. 

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  τις  δηλώσεις  των  αρχηγών  των  κομμάτων  της

αντιπολίτευσης  για  το  δημοψήφισμα  (από  14:14:42  έως  14:15:40  και  από

14:16:32  έως  14:19:00):  Μεταξύ  άλλων,  προβλήθηκαν  πλάνα  από  την

κεντρική  συγκέντρωση  των  υποστηρικτών  του  ΝΑΙ  στο  ερώτημα  του

δημοψηφίσματος.

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  συναντήσεις  του  Δημάρχου  Αθηναίων  με

υποστηρικτές του ΝΑΙ στο ερώτημα του δημοψηφίσματος και για μηνύματα

συμπαράστασης που ελάμβανε από ευρωπαίους ομολόγους του (από 14:15:40

έως 14:16:32).

 Προβλήθηκε απόσπασμα συνέντευξης  του Υπουργού Οικονομικών σε ξένο

μέσο, όπου επισημαινόταν ότι θα αυξανόταν η διαπραγματευτική θέση της

χώρας  αν  επικρατούσε  το  ΟΧΙ  στο  ερώτημα  του  δημοψηφίσματος  (από

14:19:00 έως 14:24:10).   

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  τα  όσα  μετέδιδαν  τα  μέσα  ενημέρωσης  του

εξωτερικού  για  το  δημοψήφισμα  και  τη  σημασία  του  (από  14:19:00  έως

14:28:15). Μεταξύ άλλων, προβλήθηκαν και αναλύσεις για το τι θα συνέβαινε

στη χώρα ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα (από 14:25:50 έως 14:27:35).

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  τα  προβλήματα  στην  αγορά  από  τις  κλειστές

τράπεζες  και  την  επιβολή  περιορισμών  στην  κίνηση  των  κεφαλαίων  (από

14:28:15 έως 14:29:55).

Β. ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (04.07.2015)

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  το  θέμα  της  ρευστότητας  των  τραπεζών,  με

αναφορά σε δημοσίευμα μεγάλης οικονομικής  εφημερίδας  του εξωτερικού

για  πιθανό  κούρεμα  καταθέσεων  και  με  παράθεση  σχετικών  απόψεων

πολιτικών και επιστημόνων (από 20:00:30 έως 20:06:40).
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 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  τις  ουρές  των  πολιτών  στα  μηχανήματα

αυτόματων συναλλαγών λόγω των κλειστών τραπεζών και των περιορισμών

στην κίνηση των κεφαλαίων (από 20:06:40 έως 20:13:00).

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για την αγωνία των συνταξιούχων λόγω των κλειστών

τραπεζών και των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων (από 20:13:00

έως 20:17:45).

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ με  τις  δηλώσεις  ελλήνων και  ξένων αξιωματούχων

σχετικά  με  το  δημοψήφισμα  και  την  κρίσιμη  κατάσταση  της  χώρας  (από

20:19:00 έως 20:25:10). Συγκεκριμένα:

o Προβλήθηκε  απόσπασμα  συνέντευξης  του  Υπουργού  Οικονομικών  σε

ξένο  μέσο,  με  την  οποία  εκφραζόταν  η  αισιοδοξία  για  τη  σύναψη

συμφωνίας σε σύντομο χρόνο μετά το δημοψήφισμα.

o Προβλήθηκε η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

με  την οποία γνωστοποιούταν ότι  επιφυλασσόταν να κάνει  χρήση των

όσων προβλέπονταν λόγω της αθέτησης πληρωμών της χώρας.

o Προβλήθηκε απόσπασμα συνέντευξης του Υπουργού Επικρατείας σε ξένο

μέσο, με την οποία εκφραζόταν η αισιοδοξία για τη σύναψη συμφωνίας

σε σύντομο χρόνο μετά το δημοψήφισμα.

o Προβλήθηκαν δηλώσεις του γερμανού Υπουργού Οικονομικών για τους

λόγους  αποτυχίας  των  συνομιλιών  της  ελληνικής  κυβέρνησης  με  τους

θεσμούς.

o Προβλήθηκαν δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για

τη  σημασία  του  αποτελέσματος  του  δημοψηφίσματος,  που  κατέτειναν

πάντως στο ότι οι συζητήσεις αναμένονταν να συνεχιστούν ακόμα και σε

περίπτωση αρνητικής απάντησης του ελληνικού λαού.

o Προβλήθηκαν δηλώσεις του αυστριακού Υπουργού Οικονομικών για τις

συνέπειες  μιας  πιθανής  εξόδου  της  χώρας  από την ευρωζώνη  και  τον

αντίκτυπο  που  το  γεγονός  αυτό  θα  μπορούσε  να  έχει  σε  εθνικό  και

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για τα προβλήματα εφοδιασμού σε πολλούς κλάδους

της  οικονομίας,  λόγω των  κλειστών  τραπεζών  και  των  περιορισμών στην

κίνηση των κεφαλαίων (από 20:25:10 έως 20:32:00).
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 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα, λόγω των

κλειστών τραπεζών και των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων (από

20:32:00 έως 20:34:50).

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για τα προβλήματα στον τουριστικό τομέα, λόγω των

κλειστών τραπεζών και των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων (από

20:34:50 έως 20:37:50).

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  μόνιμου  ανταποκριτή  του  σταθμού  σε  ευρωπαϊκή

πρωτεύουσα,  με  αναφορά  σε  δημοσιεύματα  και  δηλώσεις  ευρωπαίων

αξιωματούχων για την πιθανότητα να χρειαζόταν σύντομα η χώρα επείγουσα

ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια (από 20:48:30 έως 20:51:00).

 Προβλήθηκε δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, με

την οποία διαψεύδονταν ουσιαστικά δημοσιεύματα για επικείμενο κούρεμα

καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες (από 20:51:00 έως 20:51:40).

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  τα  όσα  μετέδιδαν  τα  μέσα  ενημέρωσης  του

εξωτερικού  για  το  δημοψήφισμα  και  τη  σημασία  του  (από  20:51:40  έως

20:57:30).  Μεταξύ  άλλων,  προβλήθηκαν  και  αναλύσεις  για  το  τι  θα

συνέβαινε στη χώρα ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα (από 20:55:05 έως

20:56:50).

 Προβλήθηκε  ρεπορτάζ  για  το  παρασκήνιο  της  απόφασης  προκήρυξης  του

δημοψηφίσματος (από 21:02:00 έως 21:05:00).

 Προβλήθηκε ρεπορτάζ για τα προβλήματα στον τουριστικό τομέα, λόγω των

κλειστών τραπεζών και των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων (από

21:05:00 έως 21:08:20).

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Δεν αποδείχθηκε - κατά την κρίση της Ολομέλειας - ότι στον συγκεκριμένο σταθμό

έλαβε χώραν την παραμονή του δημοψηφίσματος της  5ης Ιουλίου 2015 παράνομη

προβολή προγράμματος προδημοψηφισματικού περιεχομένου, όπως του αποδόθηκε.

Τα  θέματα  που  προβλήθηκαν  κατά  τα  ελεγχόμενα  δελτία  ειδήσεων  ήταν  μεν

πολιτικού περιεχομένου και  αφορούσαν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί  την

παραμονή  του  δημοψηφίσματος,  δεν  συνιστούσαν  όμως  μηνύματα  και  εκπομπές

προδημοψηφισματικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 48

8

ΑΔΑ: ΩΟΗΕΙΜΕ-1ΗΞ



του ΠΔ 26/2012 και της παραγράφου 12 της ΚΥΑ 10930/2015. Δεν είχαν ειδικότερα

ούτε  ως  σκοπό  αλλά  ούτε  και  ως  (δυνητικό)  αποτέλεσμα  τον  επηρεασμό  του

εκλογικού  σώματος  για  το  ερώτημα  του  δημοψηφίσματος,  αλλά  συνιστούσαν

επιτρεπτή εκδήλωση του δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού για την τρέχουσα

πολιτική επικαιρότητα.  Επομένως, πρέπει η εγκαλούμενη εταιρεία να απαλλαγεί της

σχετικής κατηγορίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ

Απαλλάσσει  την  εγκαλουμένη  της  κατηγορίας  της  προβολής  προγράμματος

προδημοψηφισματικού  περιεχομένου  την  παραμονή  του  δημοψηφίσματος  της  5ης

Ιουλίου 2015.

Κρίθηκε  και  αποφασίστηκε  την  3η Απριλίου  2017.  Δημοσιεύτηκε  κατά  την  20η

Σεπτεμβρίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ
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