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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

                                                                                            Αρ. Πρωτ.  5574/15.11.2017 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

117799//22001177  

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 19.7.2017 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, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Ευαγγελία Μήτρου, 

Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης 

και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η 

Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. 

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 

νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο EPSILON TV, 

ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, αναφορικά με 

την προσβολή προσωπικότητας φυσικού και νομικού προσώπου, με την προσβολή 

τεκμηρίου αθωότητας ύποπτων για τέλεση εγκλήματος προσώπων και αναφορά του 

ονόματος τους, με την μη ακριβή, πλήρη και με αίσθημα ευθύνης μετάδοση 

γεγονότων και με τη μετάδοση πληροφοριών χωρίς να έχουν ελεγχθεί. Η υπόθεση 

εξετάζεται ύστερα από καταγγελία  του Σ. Ζαβιτσάνου, Β. Γρηγοριάδου και της Α.Ε. 

The Nielsen Company (Greece) με αριθμό πρωτοκόλλου 2518/28.4.2017.  

 

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 270/19.5.2017 που χρεώθηκε στην 

ειδική επιστήμονα - νομικό Ρέα Λαμπροπούλου, η οποία στη συνέχεια υπέβαλε στο 

ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 499/8.6.2017 νομική της εισήγηση. 

 

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

άνω εταιρείας παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος της Μαρία Κωστοπούλου, 

δικηγόρος Αθηνών η οποία πρότεινε να εξετασθεί ο Μάκης Γιομπαζολιάς ως 

μάρτυρας. Πράγματι αυτός εξετάσθηκε ως μάρτυς (βλ. το σχετικό πρακτικό). 
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Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η πληρεξούσια δικηγόρος  απάντησε ότι γνωρίζει το 

περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. 

Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για 

την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 31.7.2017 και ώρα 14.00 και η 

συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία του Ε.Σ.Ρ. 

το με αριθμό πρωτοκόλλου 4039/31.7.2017 υπόμνημά του.  

 

Την 17.10.2017 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα 

κατά τη συζήτηση) μέλη, πλην των: Ν. Κιάου και Ε. Μήτρου (οι οποίοι απουσίαζαν 

και είχαν κληθεί). Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος 

του ΕΣΡ.  

 

Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και άκουσε την 

Καλλιόπη Διαμαντάκου 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 Ανεξάρτητη 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 και τον σεβασμό της 

αξίας του ανθρώπου. 

2. To άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος καθιερώνει ως πρωταρχική υποχρέωση 

της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου.  

3. Το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος αναφέρει ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην 

ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και 

της ελευθερίας τους. 
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4. Κατά το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος η ιδιωτική οικονομική 

πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. 

5. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που κυρώθηκε 

με το Ν. 2462/1997 στον πρόλογο του αναφέρεται στην «αναγνώριση της εγγενούς 

αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της 

ανθρώπινης κοινωνίας»., ενώ στο άρθρο 17 παρ. 1 ορίζει ότι κανείς δεν υπόκειται σε 

αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της 

κατοικίας ή της αλληλογραφίας του ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής και της 

υπόληψης του.     

6. Ο νόμος 2328/1995 στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. β΄ αναφέρει ότι οι κάθε είδους 

εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων) που μεταδίδουν οι 

ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την 

τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, 

κοινωνική…ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου 

εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον 

προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται. 

7. Το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007 ορίζει, ότι η παροχή ραδιοτηλεοπτικών 

υπηρεσιών και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν την 

κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, την πολιτιστική ανάπτυξη της 

χώρας  και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

15 του Συντάγματος.  

8. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 109/5.11.2010  αναφέρει ότι τα κάθε είδους 

προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων, που μεταδίδονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς τηλεοπτικούς 

οργανισμούς, οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον 

ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, 

καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη νόμιμη δραστηριότητα κάθε προσώπου του οποίου η 

εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη ή αναφέρεται το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον 

προσδιορισμό του.  

9. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4173/2013 (που τροποποιήθηκε με το Ν. 

4324/29.4.2015 που επανιδρύει την ΕΡΤ και ισχύει και για την ιδιωτική τηλεόραση 

πρβλ. άρθρο 3 § 1α του Ν. 2328/1995) οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της 
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ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται 

από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του 

κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της συνεργασίας των 

λαών. 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2  εδ.  α΄ και  β΄   του Π.Δ. 77/2003 τα πρόσωπα 

που συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, 

ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η προσβολή της 

προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπεια τους.  

11. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του  Π.Δ. 77/2003 η αρχή ότι ο 

κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του γίνεται 

σεβαστή και συνεπώς δεν προεξοφλείται το αποτέλεσμα της δίκης ούτε οι 

κατηγορούμενοι αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, ως ένοχοι. Ο φερόμενος ως δράστης 

δεν πρέπει να αναφέρεται με απαξιωτικούς για το πρόσωπο του χαρακτηρισμούς, 

ούτε να γίνεται αναφορά σε αυτόν με μοναδικό προσδιορισμό την εθνοτική του 

καταγωγή ή το θρήσκευμά του. 

12. Το άρθρο 11 παρ. 5  του ως άνω προεδρικού διατάγματος ορίζει ότι, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία, δεν 

επιτρέπεται η αναφορά ονομάτων ή άλλων στοιχείων δηλωτικών της ταυτότητας 

καθώς και η χρησιμοποίηση εικόνων προσώπων που θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης 

εγκλημάτων.   

13. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (Ν.Δ. 53/1974) παν πρόσωπον 

κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου 

αποδείξεως της ενοχής του. 

14. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997 που επικυρώνει το Διεθνές Σύμφωνο 

για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που 

κατηγορείται για ποινικό αδίκημα τεκμαίρεται ότι είναι αθώο εωσότου η ενοχή του 

αποδειχθεί σύμφωνα με το νόμο.  

15. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 4173/2013(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4324/2015-ΦΕΚ Α 44/29.4.2015 για την ΕΡΤ και το οποίο έχει ισχύ και για την 

ιδιωτική τηλεόραση κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 § 1 περ. α΄ του Ν. 2328/1995) 

αναφέρει ότι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και το 
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περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της διέπονται, από το σεβασμό στην 

ιδιωτικότητα του ατόμου και την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών.   

16. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003 η μετάδοση των γεγονότων 

πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να 

παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν 

υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό. 

17. Κατά την παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου: ανακρίβειες ή παραπλανητικές 

δηλώσεις διορθώνονται αμέσως στο πλαίσιο της ίδιας ή παρόμοιας εκπομπής. 

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

2863/2000, το ΕΣΡ 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. 

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος/ Υπαγωγή 

 

Από τα έγγραφα του φακέλου, την μαρτυρική κατάθεση που έγινε στην Ολομέλεια, 

την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος από τη Διαδικτυακή 

Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και τους 

ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), 

προκύπτουν τα εξής: Από τον τηλεοπτικό σταθμό της εγκαλούμενης εταιρείας, κατά 

τη διάρκεια τρίωρης περίπου εκπομπής με τον τίτλο  «Αποκαλυπτικά», μεταδόθηκε 

για τους καταγγέλλοντες Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο και Βασιλική Γρηγοριάδου -

φερόμενους ως διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας «Nielsen Company (Greece) 

AE» -  ότι είχαν συλληφθεί και είχαν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη με την αυτόφωρη 

διαδικασία, ύστερα από σχετική μηνυτήρια αναφορά βουλευτού. Ο ισχυρισμός αυτός 

που εμφανίσθηκε ως είδηση (ήτοι ότι οι καταγγέλλοντες συνελήφθησαν και 

οδηγήθηκαν σε αυτόφωρη ποινική δίκη) ήταν ψευδής, τα δε πρόσωπα που την 

προέβαλαν -ενεργώντας για λογαριασμό της εγκαλούμενης εταιρείας- τελούσαν εν 

γνώσει της αναληθείας. Τούτο δε (δηλαδή η γνώση της αναληθείας) συνάγεται ιδίως: 

(α) Από το γεγονός ότι η υποτιθέμενη σύλληψη των καταγγελλόντων δεν αναφέρθηκε 

απλώς ως είδηση αλλά, προκειμένου να γίνει πιστευτή, αφενός μεν διανθίσθηκε με 
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πρόσθετα «στοιχεία», όπως με την προβολή χεριών που έφεραν χειροπέδες, αφετέρου 

δε μεταδόθηκε πολυάριθμες φορές με φορτισμένο και προφανώς εμπαθή λόγο. 

(β) Από το γεγονός ότι η σχετική «είδηση» όχι μόνο δεν «διορθώθηκε αμέσως» (βλ. 

νομικό μέρος στοιχ. 17), αλλά αναμεταδόθηκε αυτούσια (και μάλιστα χωρίς καμία 

ένδειξη ότι επρόκειτο για επανάληψη) μια πλήρη εβδομάδα αργότερα και δη την 15 

Απριλίου 2017. 

(γ) Από το όλο ύφος και το λεκτικό περιεχόμενο των συγκεκριμένων εκπομπών. 

Ενδεικτικό είναι το κατωτέρω απόσπασμα, όπως αυτό κατά λέξιν διαλαμβάνεται στην 

ως άνω εισήγηση: 

[[Εκπομπή «Αποκαλυπτικά» της 8.4.2017- σταθμός Epsilon TV: Όπως προέκυψε από 

την προσκομισθείσα από τους καταγγέλλοντες καταγραφή των πραγματικών 

περιστατικών και την παρακολούθηση της εκπομπής «Αποκαλυπτικά» της 8.4.2017, 

αυτή μεταδόθηκε περί ώρα 13.40΄, διήρκεσε περισσότερο από 3 ώρες και έφερε 

σήμανση 2ης κατηγορίας (κατάλληλο-επιθυμητή η γονική συναίνεση). Την εκπομπή 

παρουσιάζει ο κ. Μένιος Φουρθιώτης επικουρούμενος από ομάδα συνεργατών. Κατά 

την έναρξη της αναγράφεται «η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων», ενώ 

επάνω δεξιά στην οθόνη σημειώνεται ότι η εκπομπή είναι ζωντανή(“live”). 

Στις 13.52΄ προβάλλεται λεζάντα «Βροχή οι καταγγελίες από πολιτικά και τηλεοπτικά 

πρόσωπα για την εταιρεία τηλεμετρήσεων AGB-Nielsen. Τι προτίθεται να κάνει ο 

Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Ν. Παππάς».  

Στις 13.53΄ ο παρουσιαστής κ. Φουρθιώτης λέγει «…υπάρχουν εξελίξεις εχθές το 

βράδυ στο θέμα των τηλεμετρήσεων τηλεθέασης. Οι μηνυτήριες αναφορές του Νίκου 

Νικολόπουλου στον Εισαγγελέα εχθές το πρωί οδήγησαν εχθές το βράδυ…, συνελήφθη 

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Nielsen-AGB για κατηγορίες από 

τη μηνυτήρια αναφορά, για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, ύστερα από 

τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε εχθές το πρωί στον Εισαγγελέα ο ανεξάρτητος 

βουλευτής κ. Νικολόπουλος. Συνελήφθη ο πρόεδρος της AGB αλλά και η διευθύνουσα 

σύμβουλος, υπάρχει όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κ. 

Νικολόπουλος να μας μεταφέρει όλο το παρασκήνιο και τι ακριβώς συνέβη εχθές κατά 

την ομιλία του κ. Νικολόπουλου στη Βουλή, τι είπε για την εταιρεία τηλεμετρήσεων και 

τι πρόκειται να κάνει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Παππάς». Σε λεζάντα 

αναγράφεται «Καταγγελίες σοκ για αναξιοπιστία στα νούμερα AGB- Nielsen στην 

αυριανή εκπομπή του Ν. Νικολόπουλου “Ακούει το Μαξίμου”». 
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Στις 13.58΄ ακούγεται (σπικάζ) «οι μηνυτήριες αναφορές του Ν. Νικολόπουλου στον 

Εισαγγελέα για την εταιρεία τηλεμετρήσεων AGB- Nielsen. Σε εξέλιξη η αυτόφωρη 

διαδικασία για τη σύλληψη του προέδρου Σπύρου Ζαβιτσάνου. Κατηγορείται για 

κακουργηματικές πράξεις». Το σπικάζ επαναλαμβάνεται στις 14.00΄. 

Ακολούθως ο παρουσιαστής λέγει «θα συνδεθούμε με τον κ. Τόμπρα που γνωρίζει 

πολύ καλά πώς γίνεται η απάτη σχετικά με τις τηλεμετρήσεις, με τα δείγματα…, 

μηνύεται και η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί υπάρχουν σωρεία καταγγελιών. Σε λίγο θα 

σας αποκαλύψουμε…άνθρωπος ο οποίος καταγγέλλει για πλασματικά νούμερα 

τηλεθέασης καθώς κατέχει μηχανάκι της AGB…, υπάρχει εξέλιξη σχετικά με τη 

μηνυτήρια αναφορά της εταιρείας, ποιους καλεί σε ανάκριση ο εισαγγελέας τη Δευτέρα 

το πρωί, εκτός από τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας Nielsen…, όλοι οι κάτοχοι που 

φέρονται να έχουν τα μηχανάκια της AGB, θα περάσουν την πόρτα του Εισαγγελέα, 

γιατί ξεκινάει η προκαταρκτική εξέταση».  

Στις 14.03΄ ακούγεται «Όλες οι λεπτομέρειες από τη χτεσινή σύλληψη του προέδρου 

της AGB Σπ. Ζαβιτσάνου μετά από μήνυση του βουλευτή Ν. Νικολόπουλου». Το σπικάζ 

επαναλαμβάνεται στις 14.25΄. 

Στις 14.52΄ ο παρουσιαστής λέγει «κρατάω στα χέρια μου τη μηνυτήρια αναφορά που 

κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Νικολόπουλος στην AGB- Nielsen…, εχθές το 

βράδυ, εχθές το πρωί κατατέθηκε το μεσημέρι η μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Αθηνών από τον κ. Νικολόπουλο με τη συνοδεία του δικηγόρου κ. Ν. 

Αγαπηνού…, αργά το βράδυ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Σπύρος Ζαβιτσάνος αλλά και η 

κα. Βασιλική Γρηγοριάδου η οποία φέρει την ιδιότητα της διευθύνουσας συμβούλου της 

συγκεκριμένης εταιρείας. Οι κατηγορίες είναι για κακούργημα αλλά και για 

πλημμέλημα. Είναι πολλές, δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά, θα τα πούμε όλα τώρα…, 

γιατί ναι μεν μες τη δικογραφία, μες τη μηνυτήρια συγνώμη αναφορά που σχηματίστηκε 

δικογραφία υπάρχει και εξέλιξη σημερινή…»….]]. 

 

 

Ενόψει αυτών, η κατά την 22.4.2017 μετάδοση από το σταθμό «διευκρίνησης» ότι 

«δεν υπήρξε σύλληψη», ούτε συνιστά «επανόρθωση» κατά την έννοια του άρθρου 27 

του Π.Δ. 109/2010, ούτε ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην αντικειμενική και 

υποκειμενική υπόσταση του διοικητικού αδικήματος που είχε (εξακολουθητικώς) 
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διαπραχθεί την 8 και 15.4.2017. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι η 

εγκαλούμενη διετέλεσε (εκ προθέσεως) το αδίκημα που της αποδόθηκε. 

 

Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, το κοινώς γνωστό μερίδιο 

τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (7% για το έτος 2017) και το 

γεγονός ότι η εγκαλουμένη υπήρξε πολλαπλώς υπότροπη (και) κατά το πρόσφατο 

παρελθόν για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (όπως προκύπτει από τα 

τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των 

100.000 ευρώ.  

   

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ 

 

 

Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως – τη 

ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την υποχρέωση για προστασία της  

προσωπικότητας φυσικού και νομικού προσώπου [τιμής, υπόληψης, φήμης],  για 

προστασία του τεκμηρίου αθωότητας ύποπτων για τέλεση εγκλήματος προσώπων 

καθώς και αναφορά του ονόματος αυτών, για ακριβή, πλήρη και με αίσθημα ευθύνης 

μετάδοση γεγονότων και για μετάδοση πληροφοριών χωρίς να έχουν ελεγχθεί κατά 

τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.   

 

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια 

του τηλεοπτικού σταθμού EPSILON TV, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

 

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 

παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την 

προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

 

1. Της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι 

Αττικής, στην οδό Στουντίου 10-12, με ΑΦΜ 094249653, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών. 
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2. Του Vincent Dussart, με Α.Φ.Μ. 170083079, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,  

ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (από 14-11-2016 έως 20-9-2017). 

3. Του Δημαρέλη Δημήτριου του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 121909234, Δ.Ο.Υ. Ζ’ 

Θεσσαλονίκης,  ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (από 20-9-2017 έως 

σήμερα). 

4. Του Βρυώνη Φίλιππου του Αναστασίου, με ΑΦΜ 004545863, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ 

Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (από 20-9-2017 έως σήμερα).  

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Οκτωβρίου 2017 και δημοσιεύτηκε την 17η 

Ιανουαρίου 2018. 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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