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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2002 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Εύη ∆εµίρη,  
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, Ροδόλφος Μορώνης. Απών  ο 
κ. Γιάννης Παπακώστας 

 
 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη 
παραβίαση από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό ΝΕΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας 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. 

 
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 2 στοιχ. α. και 4 του Ν. 1730/1987 κατά το  οποίον οι 

ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές της ΕΡΤ Α.Ε. διέπονται από την επικαιρότητα και ο 
χρόνος αυτών κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων κατά την αναλογία που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή. 

 
ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 22 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίον 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. 

 
IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και 2 του Ν. 2863/2000. 

 
Αποδεικτικά στοιχεία 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου του κρατικού 
τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ προέκυψαν τα ακόλουθα. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
της 21ης ώρας της 5ης Ιουνίου 2002 εξελίχθηκε ως ακολούθως: 
 
« ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Στη Σύνοδο του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες παίρνει µέρος αυτήν των 
ώρα ο Κ. Καραµανλής, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρ. Πρόντι. Στη συνέντευξή του, σε τηλεοπτικό σταθµό, ο 
Πρόεδρος της Ν.∆. απέκλεισε το ενδεχόµενο επιστροφής του ∆. Αβραµόπουλου, όσο 
υφίσταται το ΚΕΠ, προκαλώντας την αντίδραση του κ. Αβραµόπουλου. 
SPEAKAGE ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τους όρους για την επιστροφή Αβραµόπουλου 
στη Ν.∆. έθεσε χθές ο κ. Κ. Καραµανλής σε συνέντευξή του στο STAR. Ο Πρόεδρος 
της Ν.∆. είπε ότι, όσο υπάρχει η συγκεκριµένη επιλογή του κ. Αβραµόπουλου, δηλ. 
το κόµµα που έχει ιδρύσει, δεν υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Για το θέµα αυτό 
ρωτήθηκε σήµερα ο ίδιος ο κ. Αβραµόπουλος. 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπλήσσοµαι που ανοίγουν θέµατα, τα οποία δεν έχουν 
τεθεί. Εµείς ακολουθούµε τον δικό µας δρόµο. 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βλέπετε κάποια συνεργασία µε τη Ν.∆.  στο µέλλον; 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που σας είπα απαντά στο ερώτηµά σας. 
SPEAKAGE ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο Πρόεδρος της Ν.∆. απέκλεισε, για µία ακόµη 
φορά, το ενδεχόµενο επιστροφής του Α. Σαµαρά στη Ν.∆., µε τη φράση: «δεν έχει 
αλλάξει τίποτα». Αναφερόµενος στον τέως βασιλιά, τόνισε ότι µπορεί, όπως κάθε 
Ευρωπαίος πολίτης, να έρθει στην Ελλάδα, έχοντας όµως το διαβατήριό του µε 
ονοµατεπώνυµο. Τέλος, ο κ. Καραµανλής είπε ότι ως πρωθυπουργός θα επαναφέρει 
το θέµα των ταυτοτήτων στην κατεύθυνση της προαιρετικής αναγραφής του 
θρησκεύµατος. Τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
σχολίασε ο εκτελών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου Τ. Χυτήρης. 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ: Με περισσή άνεση και ευγλωττία ο κ. Καραµανλής δεν 
είπε τίποτα. 
SPEAKAGE ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κ. Καραµανλής έχει σήµερα στις Βρυξέλλες 
επαφές, το πρωί µε τον πρόεδρο της Κοµισιόν Ρ. Πρόντι και το απόγευµα µε τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Ζ. Ντ’ Εσταίν, µε τον οποίο συζήτησε τη νέα 
θεσµική αρχιτεκτονική της αυριανής Ευρώπης. 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Στην Ευρώπη του αύριο δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισµός 
µεταξύ µικρών και µεγάλων κρατών. 
SPEAKAGE ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στη συνάντηση µε τον Ρ. Πρόντι κυριάρχησε το 
θέµα της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Η Κύπρος πρέπει να είναι στο πρώτο κύµα των κρατών-µελών 
που θα ενταχθούν στην Ε.Ε. ασχέτως, ανεξαιρέτως αν έχει λυθεί το πολιτικό 
πρόβληµα της Κύπρου. 
SPEAKAGE ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Ο κ. Καραµανλής τάχθηκε υπέρ µιας κοινής 
ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής και της δηµιουργίας σώµατος φύλαξης των 
συνόρων.». 
 
Επίκαιρη ήταν η συνάντηση του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως µε τον 
πρόεδρο της Κοµισιόν  Ροµάνο Πρόντι και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Βαλερύ Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν, περί της Ευρώπης του µέλλοντος και της εις αυτήν 
εντάξεως της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Οι περί των εν λόγω συναντήσεων εικόνες 
και δηλώσεις του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως κατέλαβαν χρόνο 
00.40΄΄ της ώρας. Η κατά την προηγουµένην ηµέρα,  µη επίκαιρη πλέον, αναφορά 
του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως περί των όρων επιστροφής του 
∆ηµάρχου Αθηναίων στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας και οι δηλώσεις αυτών ως 
και εικόνες παρωχηµένης συναντήσεως των δύο ανδρών, κατέλαβαν χρόνο 1.20΄΄ της 
ώρας. Ούτως, καίτοι το δελτίο ειδήσεων κάλυπτε το χρόνο ο οποίος προσήκει στο 
κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, το µεγαλύτερο µέρος αυτού δεν ήταν επίκαιρο, ενώ 
υπήρχε η δυνατότητα όπως η επικαιρότητα, δηλαδή η συνάντηση του αρχηγού της 
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αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως µε τον πρόεδρο της Κοµισιόν και τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταλάβει το µεγαλύτερο µέρος του δελτίου ειδήσεων. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό «ΝΕΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ-
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» την κύρωση της συστάσεως και της υποδείξεως όπως κατά την 
εκποµπή των δελτίων ειδήσεων πρυτανεύει η επικαιρότητα. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17η Ιουλίου 2002. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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