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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ. 5290/30.10.2017

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
95/2017
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 Δήμητρα
Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο
Καραποστόλη, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η
Γαλάνη Στυλιανή, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας
για «αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων», από τον
τηλεοπτικό σταθμό με διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την
επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., βάσει της με αριθ. πρωτοκόλλου 5228/3.7.2015 καταγγελίας.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 470/16.7.2015, ο οποίος χρεώθηκε στη
διοικητική υπάλληλο Ειρήνη Κεραμήτσου και στην ειδική επιστήμονα Όλγα Γαρουφαλιά. Η
Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθ. πρωτ. 1067/28.7.2015 έκθεση
καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στη συνέχεια, η Ειδική
Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθ. πρωτ. 1088/4.8.2015 νομική της 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 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 της 17.1.2017 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε
περαιωμένη. Την 17.1.2017 ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθ. πρωτ.
210/17.1.2017 υπόμνημα. Η Ειδική Επιστήμονας έλαβε γνώση του υπομνήματος, δεν έκρινε
όμως αναγκαία την σύνταξη πρόσθετης εισήγησης.
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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. Ο άμεσος
έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, την αντικειμενική και με ίσους όρους
μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων.
2.

Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται

για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι τηλεοπτικοί σταθμοί
οφείλουν να μεριμνούν μεταξύ άλλων για την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού (άρθρο 1
παρ. 1 εδ. β και γ Ν 2328/1995).
3.

Οι δημοσιογράφοι που παρουσιάζουν ή συμμετέχουν σε δημοσιογραφικές εκπομπές

«υπερασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης και, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας, έχουν το δικαίωμα, να μεταδίδουν ανεμπόδιστα πληροφορίες και σχόλια για να
εξασφαλίσουν την ενημέρωση της κοινής γνώμης» (άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003).
4.

Μεταξύ των αρχών που διέπουν τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές είναι και «οι αρχές

της αντικειμενικότητας, πληρότητας και επικαιρότητας της πληροφόρησης» (άρθρο 3 παρ. 2
α Ν 1730/1987). Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007: «σκοπός των διατάξεων
του παρόντος νόμου είναι η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων».
5.

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.
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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 τη μετάδοση τμήματος της εκπομπής με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» την 2α
Ιουλίου 2015, μεταξύ 11.56 και 12.04, στο πλαίσιο συζήτησης μεταξύ της παρουσιάστριας
της εκπομπής και του δημοσιογράφου – συνεργάτη της εκπομπής, Γ. Σαραντάκου, ο
τελευταίος διατύπωσε τις εξής απόψεις σχετικά με το επικείμενο τότε δημοψήφισμα της
5.7.2015:
•

«Εάν ο κόσμος ψηφίσει ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, αυτό θα σημαίνει μία ηχηρή
αποδοκιμασία για την Κυβέρνηση και τα πιθανά σενάρια είναι τα εξής τρία: α)
παραίτηση του κ. Τσίπρα και διενέργεια εκλογών, β) σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής
ενότητας υπηρεσιακού χαρακτήρα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με την Ευρώπη και
στη συνέχεια διενέργεια εκλογών και γ) παραμονή του κ. Τσίπρα στην κυβέρνηση και
συνέχεια διαπραγματεύσεων για επίτευξη συμφωνίας».

•

«Ο κ. Τσίπρας δε νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται εφόσον το
αποτέλεσμα είναι ΝΑΙ και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος λέγοντας ότι δεν
είναι παντός καιρού».

•

«Εάν ο κόσμος ψηφίσει ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, τότε οι Γερμανοί και η Ευρώπη θα
ζητήσουν διαπραγμάτευση από το μηδέν».

•

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να είναι εκείνος, ή η κυβέρνησή του μόνο,
μπορεί να είναι εκείνη, η οποία να φέρει σε πέρας αυτή τη διαπραγμάτευση, γιατί
υπάρχει θέμα αξιοπιστίας, όπως είπε ο κ. Ντάισελμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup».

•

«Θεωρώ ότι πια το γυαλί έχει ραγίσει και φοβάται ότι δεν θα ξανακολλήσει».

•

«Αν υπάρξει νέα συμφωνία θα πρέπει να συνεδριάσουν και να ψηφίσουν τη νέα
συμφωνία 18 Κοινοβούλια, γεγονός που απαιτεί χρόνο, ενώ αν δεν επιτευχθεί
συμφωνία, δεν πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα χρήματα».

•

«Ο χρόνος είναι ο βασικός μας αντίπαλος γι αυτό και την Κυριακή πρέπει όλοι να
έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι απώλεια για την
ελληνική οικονομία εκατοντάδων εκατομμυρίων».
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•

«Σιγά σιγά ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιο είναι πλέον το διακύβευμα, ότι πλέον έχουμε
φύγει από τη λογική ΝΑΙ ή ΟΧΙ στα μέτρα, ότι αυτό πήγε τεχνηέντως η κυβέρνηση να το
προβάλλει, αλλά δεν πέρασε».

•

«Νομίζω ότι το ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην Ευρώπη είναι κυρίαρχη αίσθηση που υπάρχει στον
κόσμο και δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς μεταξύ μας, αλλά σημασία έχει τι λένε αυτοί
από τους οποίους θα ζητήσουμε λεφτά τη Δευτέρα».

•

«Οι κ.κ. Ρέντσι και Ολάντ που δεν είναι φιλογερμανοί, λένε ότι αυτή η απόφαση είναι
ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην Ευρώπη».

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Η Ολομέλεια ομόφωνα κρίνει ότι δεν αποδείχθηκε η παράβαση που αποδίδεται στον
τηλεοπτικό σταθμό, υπό την έννοια ότι οι απόψεις του δημοσιογράφου που συμμετείχε στην
εξεταζόμενη εκπομπή και συγκεκριμένα η γνώμη του ότι το διακύβευμα του
δημοψηφίσματος συνίστατο στο να ψηφίσει ο κόσμος ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο ευρώ και την Ευρώπη,
διατυπώθηκαν στο πλαίσιο άσκησης της ελευθερίας του δημοσιογράφου να μεταδίδει
ανεμπόδιστα κρίσεις και σχόλια περί του επικείμενου δημοψηφίσματος. Οι απόψεις αυτές δεν
είχαν 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 διατύπωσης γνώμης για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Γι αυτό και δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση παραβιάστηκε η υποχρέωση του
τηλεοπτικού σταθμού προς αντικειμενική και αμερόληπτη μετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων και οι αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει
η εγκαλούμενη εταιρεία να απαλλαγεί της σχετικής κατηγορίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Απαλλάσσει την εγκαλουμένη της κατηγορίας της μη τήρησης της υποχρέωσης
αντικειμενικής και αμερόληπτης μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων που αφορούσαν το
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 3η Απριλίου 2017 και δημοσιεύτηκε την 31η Οκτωβρίου
2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ
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