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Σήμερα ημέρα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα μέλη Εύη  
Δεμίρη,  Ίρις  Αυδή-Καλκάνη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών ο Αντιπρόεδρος  Νέστορας  
Κουράκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την υπό εταιρείας 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  STAR   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
Νομού Φθιώτιδας, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 14η Δεκεμβρίου 2010.

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.

II. Τα άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 22  του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία η τηλεόραση 
συνιστά  δημοσία  λειτουργία  προς  εξυπηρέτηση  δημοσίου  συμφέροντος  και  οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεριμνούν για την αντικειμενική ενημέρωση 
και  τη  διασφάλιση  της  πολυφωνίας,  ενώ  εξάλλου  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  και  την  παρουσίαση  των  απόψεων  των 
πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Κοινοβούλιο για κάθε 
ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας.

III. Το άρθρο 14 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο τα δελτία ειδήσεων 
πρέπει να συντάσσονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή 
πολυμέρεια.
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ΙV.  Το άρθρο 4 παρ.  1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4  παρ.  1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.
Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  STAR   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  Νομού  Φθιώτιδας, του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως  του  προγράμματος  του  τηλεοπτικού  σταθμού  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:  Από  το  οπτικοακουστικό  υλικό  (αρχεία  σε  συσκευή  αποθήκευσης 
δεδομένων) που απέστειλε ο σταθμός  καταγράφηκαν τα εξής: 
Τα αρχεία περιέχουν μαγνητοσκοπημένο υλικό που ξεκινά (βάσει των ονομασιών των 
επιμέρους αρχείων – βίντεο) από τις 6 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 23:17:17  έως τις 4  
Οκτωβρίου 2010 και ώρα 23:41:13, δηλαδή 28 εικοσιτετράωρα.
6  Σεπτεμβρίου  2010 Εκπομπή: Βήμα  για  όλους,  Καλεσμένος: κ.  Αθανάσιος 
Χειμάρας, Διάρκεια: 45 λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100906_231717)
7 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Κ & Ε, Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με τα 
εγκαίνια  του  δρόμου  ΠΑΘΕ-Γλύφα   όπου  γίνεται  αναφορά  στη  συμβολή  του 
Νομάρχη  Φθιώτιδας  κ.  Αθανάσιου  Χειμάρα  και  προβάλλονται  πλάνα  από  την 
παρουσία του στα εγκαίνια. Δεν μεταδίδεται δήλωσή του. Διάρκεια: 1 λεπτό και 45 
δεύτερα. (Αρχείο: legalrec_20100907_151717)
Εκπομπή: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με τα 
εγκαίνια  του  δρόμου  ΠΑΘΕ-Γλύφα   όπου  γίνεται  αναφορά  στη  συμβολή  του 
Νομάρχη  Φθιώτιδας  κ.  Αθανάσιου  Χειμάρα  και  προβάλλονται  πλάνα  από  την 
παρουσία του στα εγκαίνια. Δεν μεταδίδεται δήλωσή του. Διάρκεια: 1 λεπτό και 45 
δεύτερα. (Αρχείο: legalrec_20100907_211717)
Σημείωση: Οι εκπομπές Betorium Press και Στέρεα Λόγια δεν είχαν ήχο.
8 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ,  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ 
σχετικά  με  τα  εγκαίνια  του  δρόμου  ΠΑΘΕ-Γλύφα   όπου  γίνεται  αναφορά  στη 
συμβολή του Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιου Χειμάρα και προβάλλονται πλάνα 
από την παρουσία του στα εγκαίνια. Δεν μεταδίδεται δήλωσή του. Διάρκεια: 1 λεπτό 
και 45 δεύτερα. (Αρχείο: legalrec_20100908_031717)
Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ, Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με τα εγκαίνια 
του  δρόμου  ΠΑΘΕ-Γλύφα   όπου  γίνεται  αναφορά  στη  συμβολή  του  Νομάρχη 
Φθιώτιδας κ. Αθανάσιου Χειμάρα και προβάλλονται πλάνα από την παρουσία του 
στα  εγκαίνια.  Δεν  μεταδίδεται  δήλωσή  του.  Διάρκεια: 1  λεπτό  και  45  δεύτερα. 
(Αρχείο: legalrec_20100908_051717)
Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ, Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με τα εγκαίνια 
του  δρόμου  ΠΑΘΕ-Γλύφα   όπου  γίνεται  αναφορά  στη  συμβολή  του  Νομάρχη 
Φθιώτιδας κ. Αθανάσιου Χειμάρα και προβάλλονται πλάνα από την παρουσία του 
στα  εγκαίνια.  Δεν  μεταδίδεται  δήλωσή  του.  Διάρκεια: 1  λεπτό  και  45  δεύτερα. 
(Αρχείο: legalrec_20100908_081717)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Στέρεα Λόγια  δεν είχε ήχο.
9 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ,  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ 
σχετικά με την επερχόμενη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ Βοιωτίας όπου γίνεται αναφορά 
στο όνομα του κ.  Χειμάρα από μέλος της ΝΟΔΕ σχετικά με τη διαμόρφωση του 
προεκλογικού  του  προγράμματος.  Διάρκεια: 20  δεύτερα.  (Αρχείο: 
legalrec_20100909_211717)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο.
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10 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ,  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ 
σχετικά με την επερχόμενη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ Βοιωτίας όπου γίνεται αναφορά 
στο όνομα του κ.  Χειμάρα από μέλος της ΝΟΔΕ σχετικά με τη διαμόρφωση του 
προεκλογικού  του  προγράμματος.  Διάρκεια: 20  δεύτερα.  (Αρχείο: 
legalrec_20100910_021717)
Εκπομπή: 24  ώρες  ρεπορτάζ,  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  την 
επερχόμενη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ Βοιωτίας όπου γίνεται αναφορά στο όνομα του κ. 
Χειμάρα από μέλος της ΝΟΔΕ σχετικά με τη διαμόρφωση του προεκλογικού του 
προγράμματος. Διάρκεια: 20 δεύτερα. (Αρχείο: legalrec_20100910_051717)
Εκπομπή: 24  ώρες  ρεπορτάζ,  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  την 
επερχόμενη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ Βοιωτίας όπου γίνεται αναφορά στο όνομα του κ. 
Χειμάρα από μέλος της ΝΟΔΕ σχετικά με τη διαμόρφωση του προεκλογικού του 
προγράμματος. Διάρκεια: 20 δεύτερα. (Αρχείο: legalrec_20100910_081717)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο.
11 Σεπτεμβρίου 2010 Κανένα εύρημα.
12 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Κ & Ε Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με την επιλογή 
του κ. Κλέαρχου Περγαντά. Αναφέρεται στο όνομά του η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. 
Τσόνογλου και προβάλλεται ο υπότιτλος «Ιδανική η πρόταση Περγαντά». Διάρκεια: 
45 δεύτερα (Αρχείο: legalrec_20100912_141717) 
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με την επιλογή 
του κ. Κλέαρχου Περγαντά. Αναφέρεται στο όνομά του η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. 
Τσόνογλου και προβάλλεται ο υπότιτλος «Ιδανική η πρόταση Περγαντά». Διάρκεια: 
45 δεύτερα (Αρχείο: legalrec_20100912_211717)
13 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων  Μετάδοση: Ρεπορτάζ 
σχετικά με την επιλογή του κ. Κλέαρχου Περγαντά. Αναφέρεται στο όνομά του η 
βουλευτής  του  ΠΑΣΟΚ  κ.  Τσόνογλου  και  προβάλλεται  ο  υπότιτλος  «Ιδανική  η 
πρόταση Περγαντά». Διάρκεια: 45 δεύτερα (Αρχείο: legalrec_20100913_001717)
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με την επίσκεψη 
των αυτοκινητιστών Λαμίας στο Νομάρχη κ. Χειμάρα. Προβάλλονται πλάνα του στο 
γραφείο χωρίς δηλώσεις. Διάρκεια: 1 λεπτό (Αρχείο: legalrec_20100913_201717)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο
14 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με 
την επίσκεψη  των αυτοκινητιστών Λαμίας στο Νομάρχη κ. Χειμάρα. Προβάλλονται 
πλάνα  του  στο  γραφείο  χωρίς  δηλώσεις.  Διάρκεια: 1  λεπτό  (Αρχείο: 
legalrec_20100913_201717)
Εκπομπή: Κ & Ε Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με την επίσκεψη  των αυτοκινητιστών 
Λαμίας  στο  Νομάρχη  κ.  Χειμάρα.  Προβάλλονται  πλάνα  του  στο  γραφείο  χωρίς 
δηλώσεις. Διάρκεια: 1 λεπτό (Αρχείο: legalrec_20100914_051717)
Εκπομπή: Κ & Ε Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με τη στήριξη του κ. Μπακογιάννη 
και  του  κ.  Αθανάσιου  Χειμάρα  από  τη  ΝΟΔΕ Ευρυτανίας  μέσω  δηλώσεων  των 
κυρίων  Χρυσικού  και  Αρβανίτη..  Προβάλλονται  πλάνα  του  κ.  Χειμάρα  ολίγων 
δευτερολέπτων. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100914_151717)
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με τη στήριξη του 
κ.  Μπακογιάννη και  του κ.  Αθανάσιου Χειμάρα από τη ΝΟΔΕ Ευρυτανίας  μέσω 
δηλώσεων των κυρίων Χρυσικού και Αρβανίτη. Προβάλλονται πλάνα του κ. Χειμάρα 
ολίγων δευτερολέπτων. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100914_201717)  
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο
15 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ Μετάδοση: Ρεπορτάζ σχετικά με 
τη  στήριξη  του  κ.  Μπακογιάννη  και  του  κ.  Αθανάσιου  Χειμάρα  από  τη  ΝΟΔΕ 
Ευρυτανίας  μέσω δηλώσεων  των  κυρίων  Χρυσικού  και  Αρβανίτη.  Προβάλλονται 
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πλάνα  του  κ.  Χειμάρα  ολίγων  δευτερολέπτων.  Διάρκεια: 3  λεπτά  (Αρχείο: 
legalrec_20100915_011717)
Εκπομπή: 24  ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Ρεπορτάζ  σχετικά  με  τη  στήριξη  του κ. 
Μπακογιάννη  και  του  κ.  Αθανάσιου  Χειμάρα  από  τη  ΝΟΔΕ  Ευρυτανίας  μέσω 
δηλώσεων των κυρίων Χρυσικού και Αρβανίτη. Προβάλλονται πλάνα του κ. Χειμάρα 
ολίγων δευτερολέπτων. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100915_051717)
Εκπομπή: 24  ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Ρεπορτάζ  σχετικά  με  τη  στήριξη  του κ. 
Μπακογιάννη  και  του  κ.  Αθανάσιου  Χειμάρα  από  τη  ΝΟΔΕ  Ευρυτανίας  μέσω 
δηλώσεων των κυρίων Χρυσικού και Αρβανίτη. Προβάλλονται πλάνα του κ. Χειμάρα 
ολίγων δευτερολέπτων. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100915_091717)
Εκπομπή: Κ  & Ε  Μετάδοση: Αναφορά  του  ονόματος  του  κ.  Περγαντά  από  την 
παρουσιάστρια και το δημοσιογράφο του σταθμού σχετικά με την ανακοίνωση του 
ονόματος του αντιπεριφερειάρχη του συνδυασμού του χωρίς προβολή πλάνων του. 
Λεζάντα: «Ανακοίνωσε αντιπεριφερειάρχη με Μπουραντά ο Περγαντάς» Διάρκεια: 3 
λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100915_141717)
Εκπομπή: Βραδινό  Δελτίο  Ειδήσεων  Μετάδοση: Αναφορά  του  ονόματος  του  κ. 
Περγαντά από την παρουσιάστρια και δημοσιογράφους του σταθμού σχετικά με την 
ανακοίνωση  του  ονόματος  του  αντιπεριφερειάρχη  του  συνδυασμού  του  χωρίς 
προβολή πλάνων του.  Λεζάντα:  «Αντιπεριφερειαρχης  Κλ. Περγαντα.Έκλεισε ο Θ. 
Μπουραντάς στην Εύβοια» Διάρκεια: 3 λεπτά. (Αρχείο legalrec_20100915_201717)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο
16 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Κ & Ε Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με 
τους υποψηφίους περιφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας. Προβάλλονται οι υποψήφιοι της 
Ν.Δ.,  του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ και αναφέρεται  ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμα υποψήφιο. Μεταδίδονται πλάνα ολίγων δευτερολέπτων από τον 
καθένα,  ανάμεσά  τους  και  οι  κκ.  Χειμάρας  και  Περγαντάς.  Διάρκεια: 1  λεπτά. 
(Αρχείο legalrec_20100916_141717)
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  Μετάδοση: Αναφορά των ονομάτων των κκ. 
Χειμάρα και Περγαντά από την παρουσιάστρια και δημοσιογράφους του σταθμού σε 
σχέση  με  δημοσκόπηση  του  περασμένου  Μαΐου.  Διάρκεια: 2  λεπτά  καθώς  και 
προβολή ρεπορτάζ σχετικά με τους υποψηφίους περιφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας . 
Προβάλλονται  οι  υποψήφιοι  της  Ν.Δ.,  του  ΠΑΣΟΚ,  του  ΚΚΕ,  του  ΛΑΟΣ  και 
αναφέρεται  ότι  ο  ΣΥΡΙΖΑ δεν  έχει  ανακοινώσει  ακόμα  υποψήφιο.  Μεταδίδονται 
πλάνα ολίγων δευτερολέπτων από τον καθένα, ανάμεσά τους και οι κκ. Χειμάρας και 
Περγαντάς. Διάρκεια: 1 λεπτό αντίστοιχα (Αρχείο legalrec_20100916_201717)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο
17 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων  Μετάδοση: Προβολή 
ρεπορτάζ  σχετικά  με  τους  υποψηφίους  περιφερειάρχες  Στερεάς  Ελλάδας  . 
Προβάλλονται  οι  υποψήφιοι  της  Ν.Δ.,  του  ΠΑΣΟΚ,  του  ΚΚΕ,  του  ΛΑΟΣ  και 
αναφέρεται  ότι  ο  ΣΥΡΙΖΑ δεν  έχει  ανακοινώσει  ακόμα  υποψήφιο.  Μεταδίδονται 
πλάνα ολίγων δευτερολέπτων από τον καθένα, ανάμεσά τους και οι κκ. Χειμάρας και 
Περγαντάς. Διάρκεια: 1 λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100916_231717, 45:00)
Εκπομπή: 24  ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  τους 
υποψηφίους  περιφερειάρχες  Στερεάς  Ελλάδας  .  Προβάλλονται  οι  υποψήφιοι  της 
Ν.Δ.,  του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ και αναφέρεται  ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμα υποψήφιο. Μεταδίδονται πλάνα ολίγων δευτερολέπτων από τον 
καθένα,  ανάμεσά  τους  και  οι  κκ.  Χειμάρας  και  Περγαντάς.  Διάρκεια: 1  λεπτά. 
(Αρχείο: legalrec_20100917_021717)
Εκπομπή: 24  ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  τους 
υποψηφίους  περιφερειάρχες  Στερεάς  Ελλάδας  .  Προβάλλονται  οι  υποψήφιοι  της 
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Ν.Δ.,  του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ και αναφέρεται  ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμα υποψήφιο. Μεταδίδονται πλάνα ολίγων δευτερολέπτων από τον 
καθένα,  ανάμεσά  τους  και  οι  κκ.  Χειμάρας  και  Περγαντάς.  Διάρκεια: 1  λεπτά. 
(Αρχείο: legalrec_20100917_051717)
Εκπομπή: 24  ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  τους 
υποψηφίους  περιφερειάρχες  Στερεάς  Ελλάδας  .  Προβάλλονται  οι  υποψήφιοι  της 
Ν.Δ.,  του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ και αναφέρεται  ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμα υποψήφιο. Μεταδίδονται πλάνα ολίγων δευτερολέπτων από τον 
καθένα,  ανάμεσά  τους  και  οι  κκ.  Χειμάρας  και  Περγαντάς.  Διάρκεια: 1  λεπτά. 
(Αρχείο: legalrec_20100917_071717)
Εκπομπή: Κ  &  Ε  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  την  ανταλλαγή 
επιστολών  ανάμεσα  στους  κκ.  Χειμάρα  και  Περγαντά  με  αφορμή  δημοσίευση 
δημοσκόπησης  του   Μαΐου.  Διαβάζεται  η  ανακοίνωση  του  κ.  Περγαντά  ενώ 
παράλληλα  προβάλλεται  φωτογραφία  του.(29  δεύτερα).  Έπειτα  διαβάζεται  η 
ανακοίνωση  του  κ.  Χειμάρα  ενώ  παράλληλα  προβάλλεται  φωτογραφία  του.  (3 
δεύτερα).     Διάρκεια  ρεπορτάζ: 1  λεπτό  15  δεύτερα.  (Αρχείο: 
legalrec_20100917_141717)
Εκπομπή: Ειδήσεις  στη νοηματική  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά  με την 
ανταλλαγή  επιστολών  ανάμεσα  στους  κκ.  Χειμάρα  και  Περγαντά  με  αφορμή 
δημοσίευση δημοσκόπησης του  Μαΐου. Προβάλλονται πλάνα τους.    Διάρκεια: 10 
δεύτερα. (Αρχείο: legalrec_20100917_181717)
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με την 
ανταλλαγή  επιστολών  ανάμεσα  στους  κκ.  Χειμάρα  και  Περγαντά  με  αφορμή 
δημοσίευση δημοσκόπησης του  Μαΐου. Διαβάζεται η ανακοίνωση του κ. Περγαντά 
ενώ  παράλληλα  προβάλλεται  φωτογραφία  του.(29  δεύτερα).  Έπειτα  διαβάζεται  η 
ανακοίνωση  του  κ.  Χειμάρα  ενώ  παράλληλα  προβάλλεται  φωτογραφία  του.  (3 
δεύτερα).     Διάρκεια  ρεπορτάζ: 1  λεπτό  15  δεύτερα.  (Αρχείο: 
legalrec_20100917_201717)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο
18 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων  Μετάδοση: Προβολή 
ρεπορτάζ  σχετικά  με  την  ανταλλαγή  επιστολών  ανάμεσα  στους  κκ.  Χειμάρα  και 
Περγαντά  με  αφορμή  δημοσίευση  δημοσκόπησης  του   Μαΐου.  Διαβάζεται  η 
ανακοίνωση  του  κ.  Περγαντά  ενώ  παράλληλα  προβάλλεται  φωτογραφία  του.(29 
δεύτερα).  Έπειτα  διαβάζεται  η  ανακοίνωση  του  κ.  Χειμάρα  ενώ  παράλληλα 
προβάλλεται  φωτογραφία  του.  (3  δεύτερα).     Διάρκεια  ρεπορτάζ:  1  λεπτό  15 
δεύτερα. (Αρχείο: legalrec_20100917_235158)
19 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ 
σχετικά  με  τους  υποψηφίους  περιφερειάρχες  Στερεάς  Ελλάδας .  Προβάλλονται  οι 
υποψήφιοι  της  Ν.Δ.,  του  ΠΑΣΟΚ,  του  ΚΚΕ,  του  ΛΑΟΣ  και  αναφέρεται  ότι  ο 
ΣΥΡΙΖΑ  δεν  έχει  ανακοινώσει  ακόμα  υποψήφιο.  Μεταδίδονται  πλάνα  ολίγων 
δευτερολέπτων από τον καθένα, ανάμεσά τους και οι κκ. Χειμάρας και Περγαντάς. 
Διάρκεια: 1 λεπτό. (Αρχείο: legalrec_20100919_105158)
20 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ 
σχετικά  με  τους  υποψηφίους  περιφερειάρχες  Στερεάς  Ελλάδας .  Προβάλλονται  οι 
υποψήφιοι  της  Ν.Δ.,  του  ΠΑΣΟΚ,  του  ΚΚΕ,  του  ΛΑΟΣ  και  αναφέρεται  ότι  ο 
ΣΥΡΙΖΑ  δεν  έχει  ανακοινώσει  ακόμα  υποψήφιο.  Μεταδίδονται  πλάνα  ολίγων 
δευτερολέπτων από τον καθένα, ανάμεσά τους και οι κκ. Χειμάρας και Περγαντάς. 
Διάρκεια: 1 λεπτό. (Αρχείο: legalrec_20100920_035158)
Εκπομπή: 7  μέρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  τους 
υποψηφίους  περιφερειάρχες  Στερεάς  Ελλάδας  .  Προβάλλονται  οι  υποψήφιοι  της 
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Ν.Δ.,  του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ και αναφέρεται  ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμα υποψήφιο. Μεταδίδονται πλάνα ολίγων δευτερολέπτων από τον 
καθένα,  ανάμεσά  τους  και  οι  κκ.  Χειμάρας  και  Περγαντάς.  Διάρκεια: 1  λεπτό. 
(Αρχείο: legalrec_20100920_065158)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο
21 Σεπτεμβρίου 2010 Κανένα εύρημα.
Σημείωση: Οι  εκπομπές  Betorium Press και Στέρεα Λόγια δεν είχαν ήχο.
22 Σεπτεμβρίου 2010 Κανένα εύρημα.
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο.
23 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Κ & Ε Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με 
τους εορτασμούς του Αγίου Νικολάου Καρπενησίου στους οποίους παρευρέθησαν 
αξιωματούχοι της περιοχής και οι εν λόγω υποψήφιοι. Προβάλλονται πλάνα ολίγων 
δευτερολέπτων των κκ. Χειμάρα και Περγαντά. Λεζάντα: «Ενώθηκαν οι υποψήφιοι. 
Γιόρτασαν  τον  Άγιο  Νικόλαο»  Διάρκεια: 2  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100923_150710 και legalrec_20100923_160710)
Εκπομπή: Βραδινό  Δελτίο  Ειδήσεων  Μετάδοση: Συζήτηση  μεταξύ  των 
δημοσιογράφων σχετικά με τις ανακοινώσεις των ονομάτων των αντιπεριφερειαρχών 
των  κκ.  Χειμάρα  και  Περγαντά  καθώς  και προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  τους 
εορτασμούς  του  Αγίου  Νικολάου  Καρπενησίου  στους  οποίους  παρευρέθησαν 
αξιωματούχοι της περιοχής και οι εν λόγω υποψήφιοι. Προβάλλονται πλάνα ολίγων 
δευτερολέπτων  των  κκ.  Χειμάρα  και  Περγαντά.  Λεζάντα: «Κοσμοσυρροή 
υποψηφίων  στην  γιορτή  του  Αγίου  Νικολάου»  Διάρκεια: 5  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100923_200710)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο.
24 Σεπτεμβρίου 2010 Εκπομπή: Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων  Μετάδοση: Προβολή 
ρεπορτάζ  σχετικά  με  τους  εορτασμούς  του  Αγίου  Νικολάου  Καρπενησίου  στους 
οποίους  παρευρέθησαν  αξιωματούχοι  της  περιοχής  και  οι  εν  λόγω  υποψήφιοι. 
Προβάλλονται  πλάνα  ολίγων  δευτερολέπτων  των  κκ.  Χειμάρα  και  Περγαντά. 
Λεζάντα: «Κοσμοσυρροή υποψηφίων στην γιορτή του Αγίου Νικολάου» Διάρκεια: 2 
λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100923_230710 και legalrec_20100924_000710)
Εκπομπή: Κ  &  Ε  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  σχετικά  με  την  υποψηφιότητα 
ΠΑΣΟΚ για το Δήμο Καρπενησίου. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλονται 
μερικές φορές και πλάνα  ολίγων δευτερολέπτων του κ. Περγαντά από εμφάνισή του 
σε εκδήλωση» Διάρκεια: 2 λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100924_140710)
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με την 
υποψηφιότητα ΠΑΣΟΚ για το Δήμο Καρπενησίου. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλονται μερικές φορές και πλάνα  ολίγων δευτερολέπτων του κ. Περγαντά από 
εμφάνισή  του  σε  εκδήλωση»  Διάρκεια: 2  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100924_200710)
Σημείωση: Η  εκπομπή  Betorium Press δεν είχε ήχο.
25 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ  ΤΩΝ  ΑΡΧΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.  ΕΓΙΝΕ  ΜΟΝΟ  ΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ  legalrec_20100925_002042 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΥΝΑΤΟ 
ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ ΟΥΤΕ ΟΠΤΙΚΑ. 
Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Έστω και 
με καθυστέρηση. Ποντάρουμε στα σίγουρα, λέει ο Καρανίκας.» Κατά τη διάρκεια 
του ρεπορτάζ προβάλλονται μερικές φορές και πλάνα  ολίγων δευτερολέπτων του κ. 
Περγαντά  από  εμφάνισή  του  σε  εκδήλωση»  Διάρκεια: 2  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100925_020711)
Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Έστω και 
με καθυστέρηση. Ποντάρουμε στα σίγουρα, λέει ο Καρανίκας.» Κατά τη διάρκεια 
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του ρεπορτάζ προβάλλονται μερικές φορές και πλάνα  ολίγων δευτερολέπτων του κ. 
Περγαντά  από  εμφάνισή  του  σε  εκδήλωση»  Διάρκεια: 2  λεπτά  (Αρχείο: 
legalrec_20100925_080711)
26 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ  ΤΩΝ  ΑΡΧΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.  ΕΓΙΝΕ  ΜΟΝΟ  ΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. 
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Έστω και με 
καθυστέρηση. Ποντάρουμε στα σίγουρα, λέει ο Καρανίκας.» Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλονται  μερικές  φορές  και  πλάνα   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ. 
Περγαντά  από  εμφάνισή  του  σε  εκδήλωση»  Διάρκεια: 2  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100926_100716)
Εκπομπή: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα 
«Από τον ομφαλό της γης ξεκίνησε ο διάλογος για την παιδεία.» Κατά τη διάρκεια 
του  ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να 
χαιρετά  τον  πρωθυπουργό.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  καθώς  και προβολή  ρεπορτάζ  με 
λεζάντα «Παπούλιας-Πάγκαλος στη Χαλκίδα. Αποκαλυπτήρια ανδριάντα Μ. Φρίζη.» 
Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται πλάνο  ολίγων δευτερολέπτων του κ. 
Χειμάρα  από  την  εκδήλωση.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100926_140716)
Εκπομπή: Βραδινό  Δελτίο  Ειδήσεων  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα 
«Από τον ομφαλό της γης ξεκίνησε ο διάλογος για την παιδεία.» Κατά τη διάρκεια 
του  ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να 
χαιρετά  τον  πρωθυπουργό.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  καθώς  και προβολή  ρεπορτάζ  με 
λεζάντα «Παπούλιας-Πάγκαλος στη Χαλκίδα. Αποκαλυπτήρια ανδριάντα Μ. Φρίζη.» 
Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται πλάνο  ολίγων δευτερολέπτων του κ. 
Χειμάρα  από  την  εκδήλωση.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100926_200716)
27 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ  ΤΩΝ  ΑΡΧΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.  ΕΓΙΝΕ  ΜΟΝΟ  ΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. 
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Έστω και με 
καθυστέρηση. Ποντάρουμε στα σίγουρα, λέει ο Καρανίκας.» Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλονται  μερικές  φορές  και  πλάνα   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ. 
Περγαντά  από  εμφάνισή  του  σε  εκδήλωση»  Διάρκεια: 2  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100927_020716)
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Έστω και με 
καθυστέρηση. Ποντάρουμε στα σίγουρα, λέει ο Καρανίκας.» Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλονται  μερικές  φορές  και  πλάνα   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ. 
Περγαντά  από  εμφάνισή  του  σε  εκδήλωση»  Διάρκεια: 2  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100927_040717)
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Έστω και με 
καθυστέρηση. Ποντάρουμε στα σίγουρα, λέει ο Καρανίκας.» Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλονται  μερικές  φορές  και  πλάνα   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ. 
Περγαντά  από  εμφάνισή  του  σε  εκδήλωση»  Διάρκεια: 2  λεπτά.  (Αρχείο: 
legalrec_20100927_080719)
Εκπομπή: Κ & Ε  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Πάτησαν γκάζι  οι 
υποψήφιοι  περιφερειάρχες.»  Κατά  τη  διάρκεια  του  ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο 
ολίγων δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά να  χαιρετά  τον  πρωθυπουργό  καθώς  και 
φωτογραφίες  του  με  την  υπουργό  και  υφυπουργό  παιδείας.  Αμέσως  μετά 
προβάλλονται πλάνα και φωτογραφίες  του κ. Χειμάρα από εκδήλωση.  Διάρκεια: 2 
λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100927_150720)
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Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Προβολή λεζάντων «Πάτησαν γκάζι 
οι υποψήφιοι περιφερειάρχες» και « Ο Στ. Παπαθεμελής στηρίζει τον Θ. Χειμάρα» (4 
λεπτά)  καθώς  και προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Πάτησαν  γκάζι  οι  υποψήφιοι 
περιφερειάρχες.»  Κατά  τη  διάρκεια  του  ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο   ολίγων 
δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να  χαιρετά  τον  πρωθυπουργό  καθώς  και 
φωτογραφίες  του  με  την  υπουργό  και  υφυπουργό  παιδείας.  Αμέσως  μετά 
προβάλλονται πλάνα και φωτογραφίες  του κ. Χειμάρα από εκδήλωση  Διάρκεια: 2 
λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100927_210726)
28 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ  ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ 
ΑΡΧΕΙΟ legalrec_20100928_121729 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ ΟΥΤΕ ΟΠΤΙΚΑ. 
ΟΠΟΥ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΠΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ.
Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Πάτησαν 
γκάζι οι υποψήφιοι περιφερειάρχες.» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται 
πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να  χαιρετά  τον  πρωθυπουργό  , 
φωτογραφίες του με την υπουργό και υφυπουργό παιδείας καθώς και πλάνα του από 
το πολιτικό μνημόσυνο του Θ. Παλαιολόγου. Αμέσως μετά προβάλλονται πλάνα και 
φωτογραφίες  του κ. Χειμάρα από εκδήλωση και την τριήμερη περιοδεία του στην 
Εύβοια. Διάρκεια: 2 λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100928_014049)
Εκπομπή: 24 ώρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Πάτησαν 
γκάζι οι υποψήφιοι περιφερειάρχες.» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται 
πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να  χαιρετά  τον  πρωθυπουργό  , 
φωτογραφίες του με την υπουργό και υφυπουργό παιδείας καθώς και πλάνα του από 
το πολιτικό μνημόσυνο του Θ. Παλαιολόγου. Αμέσως μετά προβάλλονται πλάνα και 
φωτογραφίες  του κ. Χειμάρα από εκδήλωση και την τριήμερη περιοδεία του στην 
Εύβοια. Διάρκεια: 2 λεπτά. (Αρχείο: legalrec_20100928_084049)
Εκπομπή: Κ  &  Ε  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Ο  Ν.  Μαριάς 
υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται πλάνο  20 
δευτερολέπτων  του  κ.  Χειμάρα  από  συνεδρίαση  και  φαίνεται  να  κάνει  κάποια 
δήλωση.  Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και προβολή λεζάντας «Επαφές Περγαντά στη 
Λαμία» με παράλληλη συζήτηση των δημοσιογράφων που δεν ακούγεται.  Διάρκεια: 
40 δευτερόλεπτα (Αρχείο: legalrec_20100928_144049 , ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Ο 
Ν. Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται 
πλάνο  20 δευτερολέπτων του κ.  Χειμάρα από συνεδρίαση και φαίνεται  να κάνει 
κάποια δήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά καθώς και προβολή λεζάντων «Επαφές Περγαντά 
στη  Λαμία»  και  «Κλείδωσε  ο  Π.  Αγνιάδης  αντιπεριφερειάρχης  Βοιωτίας  με  Θ. 
Χειμάρα.»   με  παράλληλη  συζήτηση  των  δημοσιογράφων  που  δεν  ακούγεται. 
Διάρκεια: 40  δευτερόλεπτα  και  3  λεπτά  αντίστοιχα  (Αρχείο: 
legalrec_20100928_144049 , ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)
29 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ. 
Εκπομπή: 24   ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Ο  Ν. 
Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται πλάνο 
20 δευτερολέπτων του κ.  Χειμάρα από συνεδρίαση και  φαίνεται  να κάνει  κάποια 
δήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100929_014049).
Εκπομπή: 24   ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Ο  Ν. 
Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται πλάνο 
20 δευτερολέπτων του κ.  Χειμάρα από συνεδρίαση και  φαίνεται  να κάνει  κάποια 
δήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100929_034049).
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Εκπομπή: 24   ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Ο  Ν. 
Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται πλάνο 
20 δευτερολέπτων του κ.  Χειμάρα από συνεδρίαση και  φαίνεται  να κάνει  κάποια 
δήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100929_044049).
Εκπομπή: 24   ώρες  ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Ο  Ν. 
Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται πλάνο 
20 δευτερολέπτων του κ.  Χειμάρα από συνεδρίαση και  φαίνεται  να κάνει  κάποια 
δήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά (Αρχείο: legalrec_20100929_074049).
Εκπομπή: Κ & Ε  Μετάδοση: Προβολή λεζάντων «Αντιδρά ο Κουτσούμπας στην 
επιλογή Χειμάρα» και «Περιοδεία Περγαντά. Συνεχίζει  τις επαφές στη Λαμία» με 
παράλληλη συζήτηση των δημοσιογράφων που δεν ακούγεται. Διάρκεια: 1 λεπτό και 
40 δευτερόλεπτα αντίστοιχα (Αρχείο: legalrec_20100929_144049)
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων Μετάδοση: Προβολή λεζάντας «Κλ. Περγαντάς, 
Συνεχίζει  τις επαφές στη Φθιώτιδα» με παράλληλη συζήτηση των δημοσιογράφων 
που  δεν  ακούγεται.  Διάρκεια: 1  λεπτό  και  20  δευτερόλεπτα  (Αρχείο: 
legalrec_20100929_204051)
30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ. 
Εκπομπή: Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  Μετάδοση: Προβολή λεζάντας «Δευτέρα στη 
Λαμία  ανακοινώνι  υποψηφίους  ο  Χειμάρας»  με  παράλληλη  συζήτηση  των 
δημοσιογράφων  που  δεν  ακούγεται.  Διάρκεια: 40  δευτερόλεπτα  (Αρχείο: 
legalrec_20100930_204054)
1  Οκτωβρίου  2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ  ΚΑΤΕΣΤΗ  ΔΥΝΑΤΗ  Η  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΡΧΕΙΟ-ΒΙΝΤΕΟ  ΤΗΣ  30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΜΕ  ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
Κανένα εύρημα με οπτική καταγραφή. 
2  Οκτωβρίου  2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ  ΚΑΤΕΣΤΗ  ΔΥΝΑΤΗ  Η  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ. 
Κανένα εύρημα με οπτική καταγραφή. 
3  Οκτωβρίου  2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ  ΚΑΤΕΣΤΗ  ΔΥΝΑΤΗ  Η  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ. 
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Από τον 
ομφαλό της γης ξεκίνησε ο διάλογος για την παιδεία» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να  χαιρετά  τον 
πρωθυπουργό.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  καθώς  και προβολή ρεπορτάζ με  λεζάντα «Σε 
τελετή αποκαλυπτηρίων Πάγκαλος- Παπούλιας στη Χαλκίδα».  Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Χειμάρα  από  την 
εκδήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και  προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Πολιτικό 
μνημόσυνο  για  τον  Χρήστο  Παλαιολόγου»  όπου  προβάλλονται  πλάνα  ολίγων 
δευτερολέπτων του κ. Περγαντά.  Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και. προβολή ρεπορτάζ 
με λεζάντα «Ο Ν. Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται πλάνο  20 δευτερολέπτων του κ. Χειμάρα από συνεδρίαση και φαίνεται 
να κάνει  κάποια δήλωση.  Διάρκεια: 3 λεπτά  (Αρχείο: legalrec_20101003_094106 
και legalrec_20101003_104107)
4  Οκτωβρίου  2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  ΔΕΝ  ΚΑΤΕΣΤΗ  ΔΥΝΑΤΗ  Η  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Από τον 
ομφαλό της γης ξεκίνησε ο διάλογος για την παιδεία» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να  χαιρετά  τον 
πρωθυπουργό.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  καθώς  και προβολή ρεπορτάζ με  λεζάντα «Σε 
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τελετή αποκαλυπτηρίων Πάγκαλος- Παπούλιας στη Χαλκίδα».  Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Χειμάρα  από  την 
εκδήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και  προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Πολιτικό 
μνημόσυνο  για  τον  Χρήστο  Παλαιολόγου»  όπου  προβάλλονται  πλάνα  ολίγων 
δευτερολέπτων του κ. Περγαντά.  Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και. προβολή ρεπορτάζ 
με λεζάντα «Ο Ν. Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται πλάνο  20 δευτερολέπτων του κ. Χειμάρα από συνεδρίαση και φαίνεται 
να κάνει κάποια δήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά  (Αρχείο: legalrec_20101004_014110)
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Από τον 
ομφαλό της γης ξεκίνησε ο διάλογος για την παιδεία» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να  χαιρετά  τον 
πρωθυπουργό.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  καθώς  και προβολή ρεπορτάζ με  λεζάντα «Σε 
τελετή αποκαλυπτηρίων Πάγκαλος- Παπούλιας στη Χαλκίδα».  Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Χειμάρα  από  την 
εκδήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και  προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Πολιτικό 
μνημόσυνο  για  τον  Χρήστο  Παλαιολόγου»  όπου  προβάλλονται  πλάνα  ολίγων 
δευτερολέπτων του κ. Περγαντά.  Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και. προβολή ρεπορτάζ 
με λεζάντα «Ο Ν. Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται πλάνο  20 δευτερολέπτων του κ. Χειμάρα από συνεδρίαση και φαίνεται 
να κάνει κάποια δήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά  (Αρχείο: legalrec_20101004_044111)
Εκπομπή: 7 μέρες ρεπορτάζ  Μετάδοση: Προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Από τον 
ομφαλό της γης ξεκίνησε ο διάλογος για την παιδεία» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Περγαντά  να  χαιρετά  τον 
πρωθυπουργό.  Διάρκεια: 3  λεπτά.  καθώς  και προβολή ρεπορτάζ με  λεζάντα «Σε 
τελετή αποκαλυπτηρίων Πάγκαλος- Παπούλιας στη Χαλκίδα».  Κατά τη διάρκεια του 
ρεπορτάζ  προβάλλεται  πλάνο   ολίγων  δευτερολέπτων  του  κ.  Χειμάρα  από  την 
εκδήλωση. Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και  προβολή ρεπορτάζ με λεζάντα «Πολιτικό 
μνημόσυνο  για  τον  Χρήστο  Παλαιολόγου»  όπου  προβάλλονται  πλάνα  ολίγων 
δευτερολέπτων του κ. Περγαντά.  Διάρκεια: 3 λεπτά  καθώς και. προβολή ρεπορτάζ 
με λεζάντα «Ο Ν. Μαριάς υποψήφιος στην Αττική» Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ 
προβάλλεται πλάνο  20 δευτερολέπτων του κ. Χειμάρα από συνεδρίαση και φαίνεται 
να κάνει  κάποια δήλωση.  Διάρκεια: 3 λεπτά  (Αρχείο: legalrec_20101004_064112 
και legalrec_20101004_074113)
Εκπομπή: Κ  &  Ε  Μετάδοση: Προβολή  ρεπορτάζ  με  λεζάντα  «Παρουσίαση 
συνδυασμού Θ.  Χειμάρα»  με  παράλληλη  συζήτηση  των  δημοσιογράφων που  δεν 
ακούγεται και πλάνα του κ. Χειμάρα από συνεδρίαση.  Διάρκεια: 2 λεπτά (Αρχείο: 
legalrec_20101004_144113)

Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  της  από  29.9.2010  καταγγελίας 
υποψηφίου Περιφερειακού Συμβούλου. Από την απομαγνητοφώνηση των παραπάνω 
εκπομπών  προκύπτει  η  επανειλημμένη  προβολή  των  υποψηφίων  Περιφερειαρχών 
Αθανασίου  Χειμάρα  και  Κλεάρχου  Περγαντά,  ήδη  Νομαρχών  Φθιώτιδος  και 
Βοιωτίας,  αντιστοίχως.  Εν αντιθέσει  προς  την  επί  μακρών προβολή των εν  λόγω 
υποψηφίων,  μόνον  ολιγόλεπτη  αναφορά  έγινε  στο  σύνολο  των  υποψηφίων 
Περιφερειαρχών  κατά  την  16.9.2010,  17.9.2010,  19.10.2010  και  20.10.2010. 
Ασφαλώς ο τηλεοπτικός σταθμός παρέλειψε την αντικειμενική προβολή όλων των 
υποψηφίων και εντεύθεν  την οφειλομένη ενημέρωση των τηλεθεατών.  Για την εν 
λόγω εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική 
κύρωση του προστίμου.  
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Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 3.253.320,73 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του γεγονότος ότι  έχουν επιβληθεί 
στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  404/21.12.2004  και  42/29.1.2007,  διάφορες 
κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 
ευρώ.   

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  STAR 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νομού Φθιώτιδας, την διοικητική κύρωση του προστίμου 
των 15.000 ευρώ.

Κατά το  άρθρο  4  παράγραφος  3  του  Ν.  2328/1995,  όπως  έχει  μετά  την  δια  του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της  εταιρείας  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  STAR 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νομού Φθιώτιδας, που εδρεύει στη Λαμία, στο 4ο 

χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, με ΑΦΜ 094228018, Δ.Ο.Υ. Λαμίας.
2. Του  Χρήστου  Χειμωνίδη  του  Σωκράτη,  κατοίκου  Αθηνών,  στην  οδό 

Αμεινοκλέως  3,  με  ΑΦΜ  025352697,  Δ.Ο.Υ.  ΙΗ’  Αθηνών,  ως  νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Του Ιωάννη Αρναουτέλης του Αντωνίου κατοίκου Λαμίας, στην οδό Στυλίδος 
55,  με  ΑΦΜ  020548797,  Δ.Ο.Υ  Λαμίας,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  της 
εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Ιανουαρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  21η Ιανουαρίου 2011.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 31η Ιανουαρίου 2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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