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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 7 Απριλίου 2009 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 Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.  
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας 
µε την επωνυµία ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 31η  Μαρτίου 2009.  

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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 που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος 
ορίζει.  

 
ΙΙ. Το άρθρο 10 παρ. 4 του κανονισµού 2/1991 κατά το οποίο δεν επιτρέπονται 
εκποµπές που αποσκοπούν, ή έχουν ως αποτέλεσµα την ενθάρρρυνση ή πρόκληση 
ακραίας αντικοινωνικής συµπεριφοράς.  
 
ΙΙΙ.  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 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ιδιοκτήτριας του 
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τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN), του υποβληθέντος υποµνήµατος και 
της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ» της 
9.2.2009 προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της εκποµπής προβλήθηκε 
απόσπασµα από οµιλία του υπουργού ανάπτυξης Κώστα Χατζηδάκη που 
αναφέρονταν στην προκήρυξη εκλογών και ξαφνικά εκτοξεύθηκε (µε χρήση εφέ)  
γιαούρτι και λέρωσε το πρόσωπό του.  Πρόκειται περί συγκεκριµένης εκποµπής η 
οποία αναµφισβητήτως ενθαρρύνει τηλεθεατές σε ακραία αντικοινωνική 
συµπεριφορά.  Το ότι ο τηλεοπτικός σταθµός χαρακτηρίζει την εκποµπή ως σατυρική 
δεν αναιρεί το δυσµενές κοινωνικό αποτέλεσµά της.  Για την εν λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση  της 
συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και το µέλος 
Κωνσταντίνος Αποστολάς κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 20.000 ευρώ καθώς και 
η Εύη ∆εµίρη, κατά την οποία δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καµία διοικητική κύρωση. 
 

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 της συστάσεως όπως µη προβάλλει εκποµπές οι οποίες έχουν αποτέλεσµα 
την ενθάρρυνση ακραίας αντικοινωνικής συµπεριφοράς, µε απειλή επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 7η  Απριλίου 2009. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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