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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 20 Απριλίου 2004 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών το µέλος Αργύριος Καρράς. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 12.2.2004 
αίτηση θεραπείας του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL – ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κατά της 18/27.1.2004 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 20η Απριλίου 2004. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 
ραδιοφωνία υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις 
νόµιµες κυρώσεις. 

ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις 
δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε 
αίτηση θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 

 

Αιτιολογικό 
 
Με την απόφαση 18/27.1.2004 έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό STAR 
CHANNEL  η διοικητική κύρωση του προστίµου των 80.000 ευρώ, λόγω του ότι 
παραβίασε το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 22 
του Ν. 2328/1995. ∆ια της προσβαλλοµένης αποφάσεως έγιναν δεκτά τα ακόλουθα 
πραγµατικά περιστατικά: «Το ΕΣΡ προς εξακρίβωση της υπό του ως άνω 



τηλεοπτικού σταθµού τηρήσεως των εκ των προαναφερθεισών διατάξεων του 
Συντάγµατος και του νόµου υποχρεώσεών του, παρακολούθησε από της 15.12.2003 
έως 19.12.2003 τα δελτία ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές αυτού. Από την 
παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων προέκυψεν ότι προβλήθηκε το κυβερνητικό 
έργο και η δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ επί 66΄ λεπτά, της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
επί 10΄  λεπτά,  του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ επί 10΄ λεπτά, του ∆ΗΚΚΙ επί 6΄ και 30΄΄ 
λεπτά, της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ επί 1΄ και 30΄΄ λεπτά και καθόλου 
του ΚΚΕ και του ΛΑΟΣ, ενώ εξάλλου από την παρακολούθηση των ενηµερωτικών 
εκποµπών προέκυψεν ότι προβλήθηκε το κυβερνητικό έργο και η δραστηριότητα του 
ΠΑΣΟΚ επί 3 ώρες,  και 20΄ λεπτά, της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ επί 4 ώρες και 50΄ 
λεπτά και καθόλου του ΚΚΕ, του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, του ∆ΗΚΚΙ  και  της 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Εκ της αντιπαραβολής του χρόνου που 
διατέθηκε στα δελτία ειδήσεων για την προβολή του έργου της κυβερνήσεως και του 
ΠΑΣΟΚ και του χρόνου που διατέθηκε στα άλλα κόµµατα και µάλιστα άνευ 
αναφοράς στις απόψεις του ΛΑΟΣ, προκύπτει ότι δεν διασφαλίστηκε η πολιτική 
πολυφωνία. Επίσης κατά τις ενηµερωτικές εκποµπές του ως άνω χρονικού 
διαστήµατος δεν προβλήθηκαν καθόλου οι απόψεις του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, του 
ΛΑΟΣ και της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, εντεύθεν δεν ενηµερώθηκαν 
οι τηλεθεατές για τις απόψεις των εν λόγω κοµµάτων και  δεν έλαβε χώραν 
αντικειµενική και µε αναλογικώς  ίσους όρους ενηµέρωση αυτών. Ενδείκνυται όπως 
για την εν λόγω εκτροπή επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό STAR CHANNEL η 
κύρωση του προστίµου.». Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά το ΕΣΡ έχει 
επιβάλλει, µε την προσβαλλοµένη απόφαση στην αιτούσα εταιρεία, την ως άνω 
διοικητική κύρωση. Ουδέν νεώτερο στοιχείο έχει υποβληθεί, που να δικαιολογεί την 
ανάκληση ή την τροποποίηση της ως άνω κυρωτικής αποφάσεως. Ενόψει τούτων η 
υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί. 
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης, ο οποίος είχε µειοψηφήσει 
και κατά την έκδοση της κυρωτικής αποφάσεως επί τω τέλει όπως επιβληθεί 
πρόστιµο 50.000 ευρώ, και ζήτησε όπως τροποποιηθεί η προσβαλλοµένη απόφαση, 
µειωµένου του δια αυτής επιβληθέντος προστίµου στο εν λόγω χρηµατικό ποσό.  
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
STAR CHANNEL – ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κατά της υπ’ αριθ. 18/27.1.2004 
αποφάσεως του ΕΣΡ. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20η Απριλίου 2004. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 


