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Σήμερα ημέρα Τρίτη 5 Απριλίου 2011 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  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 31.1.2011 
αίτηση  του  Κωνσταντίνου  Μαλίζου  προς  την  εταιρεία  με  την  επωνυμία 
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ   Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού 
MEGA CHANNEL,  με  τις  οποίες  ζήτησε  την  επανόρθωση  της 
προσβληθείσης τιμής του.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η Φεβρουαρίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

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.  Ο  άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  το 
σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.

ΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 5 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο κάθε πρόσωπο  
του οποίου από το περιεχόμενο τηλεοπτικής εκπομπής προσβάλλονται δικαιώματα 
όπως  η  προσωπικότητα,  η  τιμή,  η  υπόληψη,  ο  ιδιωτικός  και  οικογενειακός  βίος 
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη 
εκπομπή.  Ο  σταθμός  οφείλει  να  αποφανθεί  εντός  δύο  ημερών  και  αν  το  αίτημα 
απορριφθεί  η  σχετική  απόφαση,  διαβιβάζεται  υποχρεωτικώς  εντός  24  ωρών  το 
αργότερο  στο  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης,  το  οποίο  αποφασίζει  με 
αιτιολογημένη απόφασή του, περί αποδοχής ή όχι της αιτήσεως προς αποκατάσταση 
της τιμής του αιτούντος. 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
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MEGA CHANNEL και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Ο Κωνσταντίνος Μαλίζος υπέβαλλε προς τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό την από 
31.1.2011  αίτησή  του  με  την  οποία  ισχυρίστηκε  ότι  δια  του  κεντρικού  δελτίου 
ειδήσεων της 14.1.2001 έχει  προσβληθεί  η τιμή και η υπόληψή του, γι΄  αυτό και 
ζήτησε την κατά την προαναφερθείσα διάταξη του νόμου επανόρθωση. Η εν λόγω 
αίτηση επεδώθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό κατά την 1.2.2011, όπως προκύπτει εκ 
της  εκθέσεως  επιδόσεως  του  δικαστικού  επιμελητή  στο  Πρωτοδικείο  Αθηνών, 
Βασίλειου Κατσαφάδου,  O τηλεοπτικός σταθμός καίτοι είχε νόμιμη υποχρέωση να 
αποφανθεί  εντός  δύο ημερών και  σε περίπτωση αρνήσεώς του να διαβιβάσει  την 
απόφασή του εντός 24 ωρών στο ΕΣΡ, παρέλειψε πάντα ταύτα. Ο ισχυρισμός του 
εκπροσώπου  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ότι  η  αίτηση  δεν  περιείχε  συγκεκριμένο 
αίτημα και σε κάθε περίπτωση δεν είχε κατονομασθεί ο αιτών στην επίμαχη εκπομπή 
δε συνιστά λόγους απαλλαγής από την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών του 
διότι και αληθής υποτιθέμενος η αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί εντός δύο ημερών 
και η απορριπτική απόφαση να υποβληθεί στο ΕΣΡ εντός 24 ωρών. 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  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL την  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως όπως επί πάσης αιτήσεως επανορθώσεως αποφαίνεται εντός 2 ημερών και 
υποβάλλει  την  απορριπτική  του  απόφαση  εντός  24  ωρών  στο  ΕΣΡ,  με  απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Απριλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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