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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

55//22002200  

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 192/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΡ 

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 17.1.2020 και 

ώρα 12:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε 

από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, 

Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Γεώργιο Πλειό (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). Απόντα τα μέλη  Βασίλειος Καραποστόλης και Γεώργιος 

Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η 

Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.  

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη (αυτεπάγγελτη) συμπλήρωση και 

διόρθωση της υπ’ αριθμ. 192/2019 αποφάσεως. (Φ. 287/2019). Δεν εκλήθη ο σταθμός 

διότι  κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχε νόμιμη ανάγκη προς τούτο. Προσήλθε η ειδική 

επιστήμων- νομικός Ρέα Λαμπροπούλου (εισηγήτρια), η οποία ανέπτυξε προφορικώς 

το ζήτημα της πρακτικής εφαρμογής της ηθικής κύρωσης που επεβλήθη με την υπό 

συμπλήρωση απόφαση στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. Η εισηγήτρια στην συνέχεια 

αποχώρησε. 

Αμέσως μετά ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια : 

  

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

Κρίνεται αναγκαίο να συμπληρωθεί και να διαμορφωθεί το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 

192/2019 αποφάσεως ως εξής:  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ότι ο σταθμός της 

εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως – τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς 

την υποχρέωση α) σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και μη δυσμενών διακρίσεων 

λόγω φύλου και β) τήρησης ποιοτικής στάθμης προγράμματος, κατά τα αναφερόμενα 

στο σκεπτικό.   

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ:  

1) τη διοικητική κύρωση της προσωρινής αναστολής μετάδοσης της εκπομπής 

«Μεσημέρι με το Γιώργο Λιάγκα» από 00.01΄ έως 24.00΄ κατά τις ημερομηνίες από 

20.1.2020 έως 24.1.2020 για τον μη σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και τις 

δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου.  

Επίσης επιβάλλει για τις ίδιες παραβάσεις την ηθική κύρωση της υποχρεωτικής 

μετάδοσης δύο (2) φορές ημερησίως επί τριάντα (30) δευτερόλεπτα κάθε φορά 

μεταξύ των ωρών 12:00 έως 14:00 στο χρονικό διάστημα από 20.1.2020 έως 

24.1.2020 ευκρινή κάρτα με το ακόλουθο περιεχόμενο «Στον τηλεοπτικό σταθμό 

ΣΚΑΙ έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της προσωρινής αναστολής μετάδοσης της 

εκπομπής «Μεσημέρι με το Γιώργο Λιάγκα» με την 192/2019 απόφαση του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης».  

2) τη διοικητική κύρωση του προστίμου των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 

ευρώ για την υποβάθμιση της ποιοτικής στάθμης της εκπομπής. 

 

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 του προστίμου, είναι εκτελεστή κατά: 

 

1. Της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που εδρεύει στο 

Φάληρο, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με ΑΦΜ 

998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.  
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2. Του Ιωάννη Αλαφούζου του Αριστείδη, με ΑΦΜ 022253837, Δ.Ο.Υ. 

Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.  

3. Του Ιωάννη Σπανολιού του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 007698074, Δ.Ο.Υ. 

Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.  

4. Της Ευαγγελίας Κουτσαυτάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 075618967, 

Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε την 17η Ιανουαρίου 2020. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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