ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 133/16.3.2010

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών ο
Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό εταιρείας
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η Φεβρουαρίου 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 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.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του
εκπροσώπου της εταιρείας ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN), του υποβληθέντος υποµνήµατος και
της παρακολουθήσεως του προγράµµατος του τηλεοπτικού σταθµού προέκυψαν τα
ακόλουθα: Η προαναφερθείσα υποστοιχείο II διάταξη του νόµου, επιβάλλει στους
τηλεοπτικούς σταθµούς την υποχρέωση όπως διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία,
ιδίως στις ειδησεογραφικές εκποµπές, η κυριότερη των οποίων είναι το κεντρικό
δελτίο ειδήσεων. Προς άρση πάσης αµφιβολίας και µάλιστα κατόπιν αξιώσεως των
τηλεοπτικών σταθµών, εκδόθηκε από το Ε.Σ.Ρ. η υπ΄αριθµ. 1/21.2.2006 οδηγία, κατά
την οποίαν οι τηλεοπτικοί σταθµοί της χώρας οφείλουν κατά την εκποµπή του
κεντρικού δελτίου ειδήσεων να παρουσιάζουν τις απόψεις των πολιτικών κοµµάτων
που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε χρόνο
που προσεγγίζει την αναλογία προτίµησης του εκλογικού σώµατος όπως αυτή
προκύπτει από τις εκάστοτε εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές. Παρά ταύτα, ο
τηλεοπτικός σταθµός κατά τον µήνα ∆εκέµβριο του 2009 στα κεντρικά δελτία
ειδήσεων προέβαλε τις πολιτικές απόψεις του Κ.Κ.Ε. σε ποσοστό 3,6%, και του
ΛΑΟΣ σε ποσοστό 2,6%, τα οποία υπολείπονται κατά πολύ των προτιµήσεων του
εκλογικού σώµατος κατά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές που ήταν 7,54%
και 5,63% αντιστοίχως. Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά στατιστική του Τµήµατος
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το κεντρικό δελτίο
ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθµών παρακολουθεί το 70 έως 74 % των τηλεθεατών
και εποµένως, η παράλειψη προβολής των πολιτικών απόψεων των κοµµάτων στο
κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάθε τηλεοπτικού σταθµού δεν µπορεί να αναπληρωθεί µε
την προβολή αυτών των απόψεων σε άλλα προγράµµατα του τηλεοπτικού σταθµού.
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η
διοικητική κύρωση του προστίµου.

Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, λαµβανοµένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 3,7 % µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε
το πρόγραµµα κατά το διάστηµα 09/2007 – 08/2008, του εξ 8.852.386,76 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, και του
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 82/30.3.2004,
172/9.6.2004, 228/20.7.2004, 257/7.9.2004, 396/14.12.2004, 78/3.3.2005,
101/29.3.2005, 261/5.7.2005, 345/13.9.2005, 508/13.12.2005, 374/25.7.2006,
375/25.7.2006, 376/25.7.2006, 439/19.9.2006, 28/23.1.2007, 556/20.11.2007,
349/1.7.2008, 350/1.7.2008, 553/11.11.2008, 621/9.12.2008, 157/7.4.2009,
197/5.5.2009, 405/28.7.2009, 550/1.12.2009 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το
εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Εύη
∆εµίρη, κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 30.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN, )την διοικητική
κύρωση του προστίµου των 20.000 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 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που
εδρεύει στο Φάληρο, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, µε
ΑΦΜ 998921252, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.
2. Του Ιωάννη Αλαφούζου του Αριστείδη, κατοίκου Φαλήρου, στην οδό
Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, µε ΑΦΜ 022253837, ∆.Ο.Υ.
Κηφισιάς, ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 16η Μαρτίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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