ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 112 /3.12.2002

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2002 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα
µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,
Αργύρης Καρράς, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Χαραλάµπης.

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από τον ραδιοφωνικό σταθµό ΗΧΩ 99,8 FM – ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψιν:
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον 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.
ΙΙ. Τα άρθρα 2, παρ.2 και 3, παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991, κατά τα οποία η
µετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και κατά το δυνατόν
πλήρης ενώ εξάλλου τα πρόσωπα που αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να
απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συµπεριφοράς.
ΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, του Ν. 2328/1995, µε το οποίο καθορίζονται οι κυρώσεις για
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας..
ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β,ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ την
τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κάθε ισχύουσα νοµοθεσία και επιβάλλει τις
νόµιµες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό
Εκ της υπό του Συµβουλίου ακροάσεως της εκποµπής «Καληµέρα Λασίθι» της
27.5.2002 του ραδιοφωνικού σταθµού ΗΧΩ 99,8 FM, των στοιχείων του φακέλου,
των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του εκπροσώπου του σταθµού και
του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την ως άνω
εκποµπή η παρουσιάστρια Μαρία Τσαγκαράκη συνοµίλησε µε µέλη και
εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και οµοσπονδιών. ΄Ητοι µε τους: Βεργάκη και
Πρωτογεράκη. Κατά τη συνοµιλία αναφέρθηκε το όνοµα του Μιχαήλ Ρεµεδιάκη και
η παρουσιάστρια διέκοψε τη συνοµιλία και ανέφερε τα εξής: «Μισό λεπτό. Εµείς δε
θέλουµε να ασχοληθούµε µε αυτούς τους κυρίους, τους έχουµε αποκλείσει από αυτό
το σταθµό εδώ και κάµποσο καιρό.» Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η µετάδοση των
γεγονότων περί του Μιχαήλ Ρεµεδιάκη δεν ήταν πλήρης ενώ εξάλλου η κατά την
αναφορά αυτού του προσώπου συµπεριφορά της προστεθείσης υπό του σταθµού
παρουσιάστριας δεν ήταν αξιοπρεπής. Ενδείκνυται όπως για την εν λόγω εκτροπή
επιβληθεί στον ως άνω σταθµό η κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό ΗΧΩ 99,8 FM – ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ την κύρωση της συστάσεως όπως η µετάδοση των γεγονότων είναι
πλήρης και η συµπεριφορά του σταθµού προς αναφερόµενα πρόσωπα είναι
αξιοπρεπής.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η ∆εκεµβρίου 2002.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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