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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 217/17.6.2015
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη
Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα
Παπαδοπούλου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ 91,8 FM
Νομού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ
Μ.Ε.Π.Ε., ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, κατόπιν
καταγγελίας του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και της
Αντιπεριφερειάρχου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων
Δωροθέας Κολυνδρίνη.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2015.
Α.
Περί της προσβολής της προσωπικότητας των καταγγελλόντων
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο 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. Ο
άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους
μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της
τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η
κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς
και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και
της νεότητος.
ΙΙ. To άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος 1975/1986/2001/2008, το οποίο καθιερώνει
ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας
του ανθρώπου.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος κατά το οποίο όλοι όσοι βρίσκονται στην
ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και
της ελευθερίας τους.
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ΙV. Το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο η ιδιωτική οικονομική
πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.
V. Το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(που έχει νομική ισχύ επί τη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, άρ. 6 της ΣΕΕ),
κατά το οποίο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη, Πρέπει να είναι σεβαστή
και να προστατεύεται.
VI. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που κυρώθηκε με
το Ν. 2462/1997, το οποίο στον πρόλογο του αναφέρεται στην «αναγνώριση της
εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών
της ανθρώπινης κοινωνίας »., ενώ στο άρθρο 17 § 1 ορίζει ότι κανείς δεν υπόκειται
σε αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας,
της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής και
της υπόληψης του.
VII. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
VΙII. Το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β΄ του Νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159/3.8.1995), κατά
το οποίο οι κάθε είδους εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων) που
μεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την
προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την
επαγγελματική, κοινωνική…ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου η εικόνα
του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον
προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.
IΧ. Το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, κατά το οποίο η παροχή ραδιοτηλεοπτικών
υπηρεσιών και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν την
κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, την πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
15 του Συντάγματος.
Χ. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 109/5.11.2010, κατά το οποίο τα κάθε είδους
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των οπτικοακουστικών εμπορικών
ανακοινώσεων, που μεταδίδονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς τηλεοπτικούς
οργανισμούς, οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον
ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική,
καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη νόμιμη δραστηριότητα κάθε προσώπου του οποίου η
εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη ή αναφέρεται το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον
προσδιορισμό του.
ΧΙ. Το άρθρο 3 παρ. 2 περ. ε΄ του Ν. 1730/1987 (το οποίο έχει ισχύ και για την
τοπική ραδιοφωνία κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 § 1 περ. α΄ του Ν. 2328/1995), κατά
το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές διέπονται από τις αρχές: …ε) του σεβασμού
της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου του ατόμου.
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ΧΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α΄ και β΄ του Π.Δ. 77/2003, κατά το οποίο τα πρόσωπα
που συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης,
ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η προσβολή της
προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπεια τους.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ 91,8 FM Νομού Μαγνησίας,
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ Μ.Ε.Π.Ε. και της
ακροάσεως, από cd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, της
εκπομπής με τίτλο: «Κόκκινη Κάρτα» που μεταδόθηκε κατά τις 24-25.7.2014, 21 και
22.8.2014, από ώρας 08:00 έως 10:30, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Εκπομπή 24.7.2014
Όπως προκύπτει από την καταγραφή των πραγματικών περιστατικών και την
παρακολούθηση της εκπομπής με τον τίτλο «Κόκκινη Κάρτα» της ανωτέρω
ημερομηνίας, πρόκειται για πρωινή ενημερωτική εκπομπή επικαιρότητας τοπικού
ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται από ώρα 8.00΄ έως 10.30΄ από τον κ. Μάκη
Θεοδώρου.
Στην αρχή της εκπομπής, ο παρουσιαστής αναφέρεται σε τροχαίο ατύχημα που έγινε
στην παλαιά εθνική οδό Βόλου-Λάρισας με θύματα 3 νέους. Θεωρεί ως αιτία του
τροχαίου την ύπαρξη διοδίων στη νέα εθνική οδό(περιοχή Μοσχοχωρίου) που έχουν
ακριβό αντίτιμο και αναγκάζουν τους οδηγούς να χρησιμοποιούν την παλαιά εθνική
οδό για να αποφύγουν την πληρωμή τους. Για το λόγο αυτό ασκεί κριτική στον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στο δήμο Βόλου.
Περί την 8.46΄, συνομιλώντας τηλεφωνικά με το δημοσιογράφο Νίκο Βητσόπουλο,
κάνει σχόλια για τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό λέγοντας ότι πρέπει να ντρέπεται,
ότι δεν ξέρει ότι υπάρχει μελέτη για τον περιφερειακό, ότι δεν νιώθει Περιφερειάρχης
Μαγνησίας(αλλά μόνο Λάρισας) και αν δεν έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα, είναι δικό του θέμα…Στις 9.18΄ συνομιλεί τηλεφωνικά με τον πρώην
δήμαρχο Κάρλας κ. Αντωνάκη για το θέμα της ύπαρξης μελέτης για τη μετακίνηση
των διοδίων.
Περί την 9.37΄ ο παρουσιαστής, μιλώντας για κάποια εργολαβία-σκούπα, αναφέρεται
στην Αντιπεριφερειάρχη κα. Κολυνδρίνη με τα λόγια «…ελπίζω κα. Κολυνδρίνη να
μάθατε τι είναι η εργολαβία-σκούπα, περιμένουμε ενημέρωση από εσάς…δώστε μια
συνέντευξη Τύπου. Εάν φοβάστε να μιλήσετε μαζί μου και το καταλαβαίνω απόλυτα,
εντάξει. Φοβάστε! Τον δημοσιογράφο τον φοβούνται, αυτοί που δεν ξέρουν τα θέματα
τον φοβούνται το δημοσιογράφο…». Αργότερα διερωτάται με τι μούτρα θα
κυκλοφορήσουν οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι Χολέβας, Κίτσιος…
Εκπομπή 25.7.2014
Στην αρχή της εκπομπής, ο παρουσιαστής κάνει μνεία στο τροχαίο ατύχημα με
θύματα 3 νέους. Με αφορμή αυτό, ασκεί κριτική στον κ. Αγοραστό λέγοντας ότι,
σχετικά με τα διόδια Μοσχοχωρίου, καταγγέλλει μόνο στα λόγια κι όχι στις πράξεις.
Επίσης σχολιάζει ότι, στη διάρκεια ομιλίας του κ. Μπέου κατά τη συνάντηση με τον
Ευρωπαίο Επίτροπο, ο κ. Αγοραστός έκανε μορφασμούς: διερωτάται δε αν είναι
θεατρίνος και αν θα μπορούσε να παίξει σε επιθεώρηση. Ακολούθως ασκεί κριτική
στη δημοτική αρχή για τα σκουπίδια και τη μη λειτουργία σηματοδοτών.
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Περί την 8.55΄ ο παρουσιαστής, συνομιλώντας τηλεφωνικά με το δημοσιογράφο Νίκο
Βητσόπουλο, αναφέρεται στην κα. Κολυνδρίνη ρωτώντας αν ενημέρωσε για τα
προβλήματα της Περιφέρειας τον κ. Χαν. Μιλώντας και για τους δύο τοπικούς
άρχοντες, τους αποκαλεί «αχτύπητο δίδυμο». Συμπληρώνει «…τι της έμελε της
Μαγνησίας να πάθει. Αυτό το δίδυμο τώρα Αγοραστός-Κολυνδρίνη…θα μου πείτε,
δημοκρατία έχουμε, εμείς τους επιλέξαμε. Αλλά όταν κάνεις λάθος, πώς το παίρνεις
πίσω σε αυτές τις περιπτώσεις; Τι δίδυμο είναι αυτό; Τράκαρε η Μαγνησία στο δίδυμο
Αγοραστός-Κολυνδρίνη».
Στις 9.24΄, σε συνομιλία με τοπικό παράγοντα για το κλείσιμο του δρόμου με αφορμή
το τροχαίο ατύχημα, ο παρουσιαστής ζητά να κληθεί ο Περιφερειάρχης. Ζητά
επίμονα την κατάργηση των διοδίων και την παρουσία των κ. Αγοραστού, κας
Κολυνδρίνη, των δημάρχων Βόλου και Λάρισας. Επίσης καλεί τον Περιφερειάρχη να
παρευρεθεί μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για να διαμαρτυρηθούν για την
κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο των 3 νέων.
Μετά, ο παρουσιαστής υπενθυμίζει ότι ο κ. Αγοραστός ήταν εισηγητής στο
νομοσχέδιο Σουφλιά για τα διόδια και διαβάζει απόσπασμα των πρακτικών της
Βουλής του 2007 με τη θέση του όταν ήταν βουλευτής της Ν.Δ. Ασκεί κριτική στα
λεγόμενα του νυν Περιφερειάρχη και τότε βουλευτή, ενώ παροτρύνει με έντονο ύφος
τους ακροατές να παρευρεθούν στη διαμαρτυρία για το τροχαίο και το θέμα να
φτάσει στα αυτιά του Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη (ώρα 9.51΄). Μεταξύ άλλων λέγει
«…πρέπει να κλείσουμε το δρόμο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, να γίνει από όλους
μας…, να ξυπνήσουμε, να ζητήσουμε την ασφάλεια…Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
έχει ιερό καθήκον να μεταφέρει αυτό που νιώθει ο Θεσσαλός πολίτης…, οφείλει να το
υπερασπιστεί και να το μεταφέρει στα υπουργεία…Πόσο πραγματικά μπορεί ο
Περιφερειάρχης να μεταφέρει την αγανάκτηση και τον καημό το πολίτη;».
Εκπομπή 21.8.2014
Στη διάρκεια αυτής της εκπομπής (ώρα 8.19΄), ο παρουσιαστής σχολιάζει το θέμα της
παλαιάς εθνικής οδού Βόλου-Λάρισας την οποία προτιμούν οι οδηγοί, λόγω του
υψηλού κόστους των διοδίων της νέας εθνικής οδού. Συνομιλώντας με το
δημοσιογράφο κ. Βητσόπουλο, ο παρουσιαστής μνημονεύει την περιοχή Κοπρισιές
Αλοννήσου στην οποία προβλέπεται η κατασκευή σταδίου λέγοντας ειρωνικά «…
Πού είναι οι Κοπρισιές; Στην Αλόννησο: δεν το ήξερε η Κολυνδρίνη, δεν ξέρει το Βόλο
και το Βελεστίνο ο Περιφερειάρχης, ξέρει όμως τις Κοπρισιές…Να βγει η κα.
Κολυνδρίνη να δικαιολογηθεί για τα αδικαιολόγητα…, ο Βόλος δεν έχει νερό να πιει κι
ο άλλος(ενν. τον Περιφερειάρχη) κάνει στάδιο στις Κοπρισιές Αλοννήσου…». Περί την
ώρα 9.18΄ κάνει σχόλια για τις μελέτες που κάνει ο κ. Αγοραστός για το φράγμα
Παναγιώτικο που χάνει νερό λόγω διαρροών.
Εκπομπή 22.8.2014
Από την αρχή της εκπομπής(ώρα 8.17΄), ο παρουσιαστής αναφέρεται σε δήλωση του
Περιφερειάρχη που ανακοινώνει ότι είναι έτοιμος ο δρόμος από Γορίτσα μέχρι
Αστέρια Αγριάς(Βόλου). Ο παρουσιαστής σχολιάζει τον κακό σχεδιασμό του έργου:
ότι υπάρχουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ίδιο τούνελ. Μιλώντας για τους δύο
τοπικούς άρχοντες, λέγει «…ο Περιφερειάρχης δεν λέει κουβέντα κι η
Αντιπεριφερειάρχης η κα. Κολυνδρίνη που έπρεπε να πιέζει σε κάθε κατεύθυνση για να
προχωρήσουν εκεί τα έργα, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως… Διαψευστήκατε μια φορά
κ. Αγοραστέ, κ. Περιφερειάρχα, όταν το υποσχεθήκατε ως προεκλογικό έργο για τον
Ιούνιο και το χάσαμε κι αυτό το καλοκαίρι…». Σχετικά με τον περιφερειακό δρόμο, ο
παρουσιαστής διερωτάται γιατί είναι υπερήφανος ο Περιφερειάρχης Αγοραστός αφού
έχει γίνει το 3% του δρόμου.
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Περί την 8.38΄ ο παρουσιαστής ασκεί κριτική για τη στάση της Περιφέρειας σε σχέση
με τους μικρούς εργολάβους του Βόλου για το έργο του αποχιονισμού στο οδικό
δίκτυο Πηλίου. Ακούγεται να λέγει «…μετά το κατόρθωμα της Κοπρισιάς Αγοραστού,
τώρα έχουμε νέα κατορθώματα από την περιφέρεια Θεσσαλίας…Λέγαμε και
ξαναλέγαμε ότι λιμοκτονούν οι εργολάβοι της Μαγνησίας και του Βόλου γιατί τις
δουλειές τις παίρνουν οι Αθηναίοι…Η εξυπνάδα του Περιφερειάρχη ήταν να βγάλει ως
ένα έργο όλο τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο Πηλίου με αποτέλεσμα να μη μπορούν
να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό οι δικοί μας εδώ οι μικροί…Το δίνει ουσιαστικά σε
εργολάβους εκτός Μαγνησίας το έργο. Γιατί κ. Περιφερειάρχα; Τι υποχρέωση έχετε να
δώσετε τη δουλειά στους εργολάβους της Αθήνας; Γιατί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
δεν δίνει δουλειά στους Βολιώτες και δίνει δουλειά στις μεγάλες εταιρείες των Αθηνών;
…Θέλετε να εκδικηθείτε τους Βολιώτες; Ο Περιφερειάρχης τον μισεί το Βολιώτη
εργολάβο; Το μικροεργολάβο τον μισεί; Θέλετε να αποδεκατίσετε τη Μαγνησία και το
Βόλο; Αυτός είναι ο στόχος σας;…». Συνομιλώντας με το δημοσιογράφο κ.
Βητσόπουλο, ο παρουσιαστής διερωτάται «…ο Περιφερειάρχης είναι Περιφερειάρχης
Αθήνας;…και η κα. Κολυνδρίνη είναι συνεργός σε αυτή τη διαδικασία…να ξέρει ο
Βόλος τι ψήφισε…».
Περί την 9.10΄ ο παρουσιαστής διατυπώνει την επιθυμία να συνομιλήσει με την
Αντιπεριφερειάρχη κα. Κολυνδρίνη για το έργο του αποχιονισμού. Για το λόγο αυτό
επικοινωνεί τηλεφωνικά με το γραφείο της και μιλά με ευγενικό τρόπο με τη
γραμματέα της η οποία τον ενημερώνει ότι η κα. Κολυνδρίνη είναι απασχολημένη. Ο
παρουσιαστής σχολιάζει με κάποια ειρωνεία το γεγονός ότι η Αντιπεριφερειάρχης
είναι απασχολημένη ή μη διαθέσιμη «…9.10΄ δεν ήταν στο γραφείο, δέκα παρά
εικοσιπέντε είναι απασχολημένη…Κάποτε είχαμε νομάρχη, ήταν διορισμένος ο
νομάρχης. Φωνάζαμε όλοι και λέγαμε δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία, να είναι
εκλεγμένος ο νομάρχης. Ήρθε ο εκλεγμένος νομάρχης, τη μαύρη μας τύφλα είδαμε…
Έχουμε λοιπόν εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας την κα. Κολυνδρίνη με το
ψηφοδέλτιο του κ. Αγοραστού και τη θέση του νομάρχη ανέλαβε η Αντιπεριφερειάρχης.
Εγώ κα. Κολυνδρίνη δεν θέλω να σας κάνω ερωτήσεις που δεν ξέρετε, γιατί σας
ρώτησα την άλλη φορά για την εργολαβία-σκούπα και δεν ξέρατε τι ήταν η εργολαβίασκούπα. Να μη σας φέρω σε δύσκολη θέση, δεν θέλω να έρχεται τέλος πάντων ο
θεσμός και η τοπική εξουσία σε δύσκολη θέση. Δεν είναι αυτός ο στόχος του
δημοσιογράφου…Θέλω να ρωτήσω γιατί το έργο του αποχιονισμού το δίνετε ως μια
εργολαβία σε όλη τη Μαγνησία, αποκλείοντας τους Βολιώτες…Δεν είναι κρίμα να
μένουν χωρίς δουλειά οι Βολιώτες εργολάβοι και να δουλεύουν οι Αθηναίοι
μεγαλοεργολάβοι;…».
Περί την ώρα 9.55΄ ο παρουσιαστής αναφέρεται στο προεκλογικό πρόγραμμα του κ.
Αγοραστού στο οποίο υπήρχε μνεία στις Κοπρισιές Σκιάθου: με αφορμή αυτό, ο
παρουσιαστής σχολιάζει ότι ο Περιφερειάρχης δεν ήξερε κι ο ίδιος που βρίσκονται οι
Κοπρισιές(στη Σκιάθο ή στην Αλόννησο), ότι στην Αλόννησο πήρε ποσοστό 83%.
Αργότερα(10.08΄) επανέρχεται στην Αντιπεριφερειάρχη ρωτώντας, μέσω της
εκπομπής, γιατί καθαρίζει τον χείμαρρο Κραυσίδωνα ένα μηχάνημα από την
Αγναντερή Καρδίτσας κι όχι κάποιος Βολιώτης εργολάβος.
Στις 10.12΄ ο παρουσιαστής επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη γραμματέα της κας
Κολυνδρίνη η οποία επαναλαμβάνει ότι η Αντιπεριφερειάρχης είναι απασχολημένη.
Μετά ο παρουσιαστής ακούγεται να λέγει «…Ακούτε Μαγνησιώτες;…Ακούτε
Βολιώτες; Η κα. Κολυνδρίνη η Αντιπεριφερειάρχης είναι απασχολημένη… Κα.
Κολυνδρίνη, περιμένουμε απαντήσεις, σας έχω πάρει 3 τηλέφωνα, εάν χρειαστεί, εγώ
θα πάρω 1003 τηλέφωνα. Κάθε μέρα θα σας παίρνω, μέχρι να απαντήσετε…για όλα
αυτά τα θέματα θέλω να ρωτήσω από το πρωί την κα. Κολυνδρίνη παρακαλώ και η κα.
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Αντιπεριφερειάρχης δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει…». Με έντονο ύφος ο
παρουσιαστής συνεχίζει «…περιμένουμε απαντήσεις σε όλα αυτά κα. Κολυνδρίνη…,
απαντήσεις κι από σας κι από τη Νέα Δημοκρατία περιμένουμε απαντήσεις επίσης, τη
νομαρχιακή. Για βγείτε παλικάρια μου, για βγείτε να πείτε τι κάνατε για το Βόλο!...». Η
εκπομπή τελειώνει περί τις 10.30΄.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν των ανωτέρω καταγγελιών,
συνάγοντας ότι κατά τη διάρκεια των εκπομπών ο παρουσιαστής-δημοσιογράφος
ενημερώνει και σχολιάζει την επικαιρότητα για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
ασκώντας έντονη κριτική στους αρμόδιους τοπικούς άρχοντες στα πλαίσια της
υποχρέωσης του για ενημέρωση της κοινής γνώμης και της άσκησης ελέγχου σε
όσους διαχειρίζονται κρατική εξουσία. Παρατηρείται ότι μερικές φορές ο
παρουσιαστής μιλά με ειρωνεία και επιθετική διάθεση για τα καταγγέλλοντα πολιτικά
πρόσωπα (Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη) και προτείνει δικές του απόψεις
επιμένοντας στην εφαρμογή τους ή παρακινεί τους ακροατές να ακολουθήσουν μία
πρόταση. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με άλλους τοπικούς παράγοντες, είναι γενικά
ευπρεπής και ευγενής, ενώ τα πυρά του κατευθύνει κυρίως στους καταγγέλλοντες.
Όμως, στα πλαίσια του δημοσιογραφικού ελέγχου και του εξέχοντα ρόλου του Τύπου
στην εύρυθμη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ο δημοσιογράφος μπορεί να
ασκεί δριμεία κριτική με δυσμενείς ή και ειρωνικούς χαρακτηρισμούς εφόσον
συμβάλλει στην προαγωγή του ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου. Ως εκ τούτου,
κρίνεται ότι δεν προσεβλήθη η προσωπικότητα των καταγγελλόντων δημοσίων
προσώπων μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής και συνεπώς απορρίπτει το αίτημά τους
περί προσβολής της προσωπικότητάς τους.
Β.
Περί της χορηγίας σε ενημερωτική εκπομπή
Επίσης, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ια΄ του Π.Δ. 109/5.11.2010, κατά το οποίο χορηγία
είναι κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) ή φυσικού
προσώπου που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγει
οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος,
της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων του.
ΙΙ. Το άρθρο 11 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η
χορηγία σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας.
ΙΙΙ. Κατά την περ. Α § 2 εδ. α΄ και β΄ της Οδηγίας 1/12.7.2011 του ΕΣΡ χορηγία δεν
επιτρέπεται σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, καθώς και στις
ανακοινώνεις του φορέα για τα προγράμματα αυτά(τρέηλερ). Ως τέτοια λογίζονται
ιδίως τα δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές πολιτικού σχολιασμού της επικαιρότητας
είτε αυτές εντάσσονται σε δελτία ειδήσεων είτε λειτουργούν αυτονόμως.
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Αιτιολογικό
Όπως προέκυψε από την ακρόαση της εκπομπής με τον τίτλο «Κόκκινη Κάρτα» των
υπό έλεγχο ημερομηνιών: α) στην εκπομπή των ημερομηνιών 24.7.2014, 25.7.2014
και 22.8.2014, ο παρουσιαστής, κατά την έναρξη, αναφέρει ως χορηγό για το πρώτο
ημίωρο της, τα «Πλοία Ελισάβετ», β) στην εκπομπή της 21.8.2014, ο παρουσιαστής
αναφέρει ως χορηγό για το τελευταίο ημίωρο τα «Ιατρικά Καλογήρου». Ο ισχυρισμός
του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού ότι δεν επρόκειτο για χορηγούς και ότι
ο δημοσιογράφος με δική του πρωτοβουλία έκανε την αναφορά είναι προσχηματικός
και απορρίπτεται. Με δεδομένες τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου, κατά τις
οποίες δεν επιτρέπεται η προβολή χορηγού σε προγράμματα ειδησεογραφίας και
επικαιρότητας, διαπιστώνεται εκτροπή για την οποία ενδείκνυται όπως επιβληθεί
στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως και του γεγονότος ότι, με τις
υπ’ αριθμ. 197/1.4.2003, 65/16.2.2015 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., έχουν επιβληθεί στον
ραδιοφωνικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο
καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ 91,8 FM
Νομού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ
Μ.Ε.Π.Ε., τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 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 με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ Μ.Ε.Π.Ε., που εδρεύει στο
Βόλο, στην οδό Φερρών 65, με Α.Φ.Μ. 997664800, Δ.Ο.Υ. Βόλου (Α’-Β’).
2. Του Πράπα Ναπολέοντα του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 046261832, Δ.Ο.Υ.
Βόλου (Α’-Β’), ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 17η
δημοσιεύθηκε κατά την 15η Ιουλίου 2015.

Ιουνίου

2015,

καθαρογράφτηκε

και

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
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