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Σήμερα  ημέρα  Τρίτη  2  Δεκεμβρίου  2014  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 Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας 
με  την  επωνυμία  ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ,  ΙΝΤΕΡΝΕΤ  ΚΑΙ  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο ΝΕΡΙΤ, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Νοεμβρίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  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. 

II. Το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο το ΕΣΡ μπορεί να ζητήσει 
κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση του σταθμού και ιδίως 
σε σχέση με το πρόγραμμα

III. Την Οδηγία 1/27.3.2012 του ΕΣΡ, κατά την οποία από 1ης Απριλίου 2012, όλοι οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας οφείλουν σε μηνιαία βάση να ενημερώνουν 
το Ε.Σ.Ρ. για τις κάθε είδους εκπομπές τους που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα 
και με οποιονδήποτε τρόπο προβάλλουν πολιτικά στελέχη,  υποψήφιους βουλευτές 
και  πολιτικά  κόμματα,  συμπεριλαμβανομένων  ειδησεογραφικών  εκπομπών, 
εκπομπών λόγου, δελτίων ειδήσεων κλπ, ανεξαρτήτως της ώρας προβολής τους. Η 
ενημέρωση  θα  γίνεται  με  τη  χρήση  της  ειδικής  φόρμας  που  θα  βρίσκεται  στην 
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr), η οποία θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται 
μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη διεύθυνση  polyfonia@esr.gr  .  Η φόρμα θα 
πρέπει να αποστέλλεται εντός της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και τα στοιχεία θα 
αφορούν τον προηγούμενο μήνα. Δείγμα της φόρμας επισυνάπτεται [...]  Κατά την 
διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης του Ε.Σ.Ρ. 
αφορά όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι εκπέμπουν περιεχόμενο που αφορά στην πολιτική 
επικαιρότητα  [...]  Κατά  την  προεκλογική  περίοδο  τα  στοιχεία  θα  πρέπει  να 
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αποστέλλονται μέχρι το μεσημέρι κάθε Δευτέρας και θα αφορούν την προηγούμενη 
εβδομάδα  (Δευτέρα-  Κυριακή). Μετά  το  πέρας  της  προεκλογικής  περιόδου  θα 
ισχύουν και πάλι τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, αναφορικά με το χρόνο αποστολής 
των στοιχείων.

ΙV.  Το άρθρο 4 παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄ και  ε΄  του Ν.  2328/1995 κατά το οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΝΕΡΙΤ και του 
υποβληθέντος  υπομνήματος,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Το  ΕΣΡ με  τα  υπ’  αριθμ. 
πρωτ. 1068/14.5.2014 έγγραφό του έχει ζητήσει από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό 
στοιχεία  πολιτικής  πολυφωνίας  τα  οποία,  σύμφωνα  και  με  το  υπ’  αριθμ. 
1057/ΕΣ/14.10.2014 έγγραφο του ΕΣΡ, δεν έχει αποστείλει έως και σήμερα. Πρέπει 
να σημειωθεί  ότι  συνεπεία της εν λόγω καθυστερήσεως δημιουργήθηκε δυσχέρεια 
περί την διαπίστωση της τηρήσεως υπό του τηλεοπτικού σταθμού της εκ του άρθρου 
3 παρ. 22 του Νόμου 2328/1995 υποχρεώσεώς του προς προβολή των απόψεων όλων 
των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού ισχυρίστηκε ότι δεν παραλήφθηκε από τη 
ΝΕΡΙΤ  το  ως  άνω  έγγραφο  του  ΕΣΡ.  Όμως  όπως  προκύπτει  εκ  του  υπ’  αριθμ.  
1382/ΕΣ/1.12.2014  της  εις  το  ΕΣΡ  υπηρετούσας  αρμοδίας  υπαλλήλου,  εάν  το 
έγγραφο δεν είχε  παραληφθεί  θα  είχε  επιστραφεί  στο  ΕΣΡ.  Επομένως  ο  εν  λόγω 
ισχυρισμός είναι αβάσιμος. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται να επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ,  
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό τίτλο ΝΕΡΙΤ, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως αποστέλλει στο 
ΕΣΡ,  μόλις  το  εκζητήσει,  κάθε  στοιχείο  σχετικό  με  τη  λειτουργία,  διοίκηση, 
διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το πρόγραμμα, με απειλή επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων.
 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Δεκεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 22α Ιανουαρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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