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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 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, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης. Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της εταιρείας με την επωνυμία  ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
9,84 Νομού Θεσσαλονίκης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 2014.

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 που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

ΙΙ.  Το  άρθρο  5  παρ.  13  του  Ν.  3592/2007  κατά  το  οποίο  όλες  ανεξαιρέτως  οι 
επιχειρήσεις  ηλεκτρονικών  Μ.Μ.Ε.  υποχρεούνται  μία  μόνο  φορά  και  εντός 
αποκλειστικής  προθεσμίας  ενός  μηνός  μετά  την  πάροδο  δύο  μηνών  από  τη 
δημοσίευση  του  παρόντος,  να  καταθέσουν  στο  Ε.Σ.Ρ.  υπεύθυνη  δήλωση  για  το 
χαρακτήρα του προγράμματός τους ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
&  ΣΙΑ  Ο.Ε., ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84  Νομού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος υπομνήματος και της 
ακροάσεως, από dvd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, ροής 
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προγράμματος  που  προβλήθηκε  από  την  5η έως  την  9η.5.2014,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα: 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίωρης ροής προγράμματος (08:00 – 10:00) μεταδίδονται 
διαφημίσεις  (και  πολιτική  διαφήμιση),  μουσική,  ο λογότυπος  του σταθμού και  η 
εκπομπή  του  Αλέκου  Παπαδόπουλου,  η  οποία  αναφέρεται  στην  πολιτική 
επικαιρότητα και κυρίως στις δημοσκοπήσεις που έχουν σχέση με τις δημοτικές – 
περιφερειακές  εκλογές  και  τις  ευρωεκλογές.  Στις  εκπομπές  από 5/5/2014 έως και 
9/5/2014 ο ραδιοφωνικός παραγωγός Αλέκος Παπαδόπουλος συνομιλεί τηλεφωνικά 
με τους δημοσιογράφους Νίκο Δημαρά, Σαράντη Πανταζή και Κώστα Λασκαρέλια 
ενώ, επίσης, ακούγονται και ο Θοδωρής Μπούντας, ο Απόστολος Τσίας και ο Αλέξης 
Γαβριηλίδης. Συγκεκριμένα μεταδόθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Δευτέρα 5/05/2014

• Επικείμενες εκλογές και πολιτικά κόμματα.
• Πολιτική κατάσταση της χώρας – αντιδράσεις του κόσμου.
• Το ζήτημα της Ουκρανίας.
• Ανάπτυξη και ανεργία στην Ελλάδα.
• Επίσκεψη Στουρνάρα στις Βρυξέλλες για το Eurogroup.
• Ρυθμίσεις  που αφορούν στην κλήρωση και  στον διαχωρισμό των θέσεων στις 

λαϊκές αγορές.
• Κοινωνικό μέρισμα.
• Προβλέψεις σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών και σχόλια για τις δηλώσεις 

πολιτικών  προσώπων  όπως  Βενιζέλου,  Κουκουλόπουλου,  Παπαμιμίκου, 
Αντώναρου.

• Δήλωση Χατζηνικολάου σχετικά με τις δημοσκοπήσεις.
• Αναφορά στους τέσσερις βουλευτές της Χ.Α, που έχουν κληθεί για απολογία. 
• Άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής 

Τράπεζας.
• Ανακοίνωση  Πορτογαλίας  ότι  βγαίνει  από  το  Μνημόνιο  17  Μαΐου  χωρίς  να 

ζητήσει προληπτικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Παρέμβαση  της  αστυνομίας  κατά  τη  διάρκεια  εκδήλωσης  για  τα  εγκαίνια 

υπερπολυτελούς  ξενοδοχείου  ρωσικών  συμφερόντων  στην  Ποτίδαια  της 
Χαλκιδικής έπειτα από καταγγελία περιοίκων.

• Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Χάρη Παπαγεωργίου, υποψήφιος δήμαρχος. 
Το πρωτοδικείο δεν έκανε δεκτή την αίτησή του για υποψήφιος δήμαρχος.

• Εκτιμήσεις του καθηγητή Πανά για το αποτέλεσμα των εκλογών.
• Σχόλια για την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου.
• Αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
• Αναφορά στο μνημόνιο.
• Ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και σχόλια.
• Αναφορά στον Παναγιώτη Ψωμιάδη. 
• Συνέντευξη που έδωσε στο Mega ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
• Επεισόδια κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟ – ΠΑΟΚ.

Τρίτη 6/05/2014
• Καιρός.
• Δημοσκοπήσεις και εκλογές.
• Πρόταση για ίδρυση πολιτικού πανεπιστημίου για όσους θέλουν να ασχοληθούν 

με τα κοινά.
• Συμβουλές για το πώς πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος.
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• Επίσκεψη Στουρνάρα στις Βρυξέλλες για το Eurogroup.
• Συνάντηση Σαμαρά – Βενιζέλου.
• Προτίμηση  στη  δημοσκοπική  εταιρία  VPRC  και  τον  καθηγητή  Πανά  και 

εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα των εκλογών.
• Αναφορά  σε  Γιάννη  Μπουτάρη,  Γιάννη  Σγουρό,  Νίκο  Χατζηνικολάου,  Νίκο 

Παπαδάκη, Σταύρο Καλαφάτη, Απόστολο Τζιτζικώστα, Γιάννη Ιωαννίδη.
• Αιχμές  κατά  των  δημοσκοπικών  εταιριών  για  τον  τρόπο  διεξαγωγής  των 

μετρήσεων και αποτελεσμάτων των δημοσκοπικών ερευνών.
• Καθυστερήσεις στο έργο του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
• Σεισμική δόνηση στις Σποράδες.
• Κατάθεση τροπολογίας από τον Υπουργό Υγείας με την οποία επαναφέρεται το 

πλαφόν στις συνταγογραφήσεις.
• Ειδήσεις για την προεκλογική δραστηριότητα των υποψηφίων: Γιάννη Ιωαννίδη, 

Ιωάννη Μοσχούλα, Μάρκου Μπόλαρη, Ελίζα Βόζεμπεργκ.
• Πτώση πυροσβεστικού αεροπλάνου.
• Απόλυση  του  Γιώργου  Προκοπάκη,  πρόεδρος  και  διευθύνων  σύμβουλος  της 

ΝΕΡΙΤ.
• Τρόικα,  τι έγινε στο Eurogroup.
• Θέματα τραπεζών.
• Κοινωνικό μέρισμα.
• Το 2012 η ΔΕΗ της Γερμανίας έκοψε το ρεύμα σε 320.000 νοικοκυριά.
• Σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  κ.  Γιώργο  Κυμπαρίδη,  υποψήφιος 

ευρωβουλευτής με τη ΝΔ.
• Η ανεργία στην Ελλάδα.
• Δηλώσεις Βενιζέλου.
• Σχόλια για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.
• Επεισόδια κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟ – ΠΑΟΚ.

Τετάρτη 7/05/2014
• Δηλώσεις Βενιζέλου.
• Παρέμβαση πρωθυπουργού στο έργο της Δικαιοσύνης για το θέμα διαγραφής της 

Χ.Α. από τη Βουλή.
• Φοιτητικές εκλογές.
• Πρόγραμμα προεκλογικών ομιλιών Καμμένου και Τσίπρα.
• Κόντρες  υποψήφιων περιφερειαρχών  για  τον  ιστότοπο ‘verymacedonia.gr’  της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Ακτοπλοϊκός αποκλεισμός της Θεσσαλονίκης, ελλιπής αεροπορική σύνδεση της 

πόλης, καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου του μετρό.
• Οικονομική ενημέρωση.
• Υπογραφή συμφωνίας στην Αυστραλία για βίζα εργασίας.
• Κοινωνικό μέρισμα.
• Σχόλια – παρατηρήσεις για τον υποψήφιο Γιάννη Ιωαννίδη.
• Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

και υποψήφιου ευρωβουλευτή κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου.
• Εγκαίνια έκθεσης ‘Δημιουργίες των Ελλήνων’ από τον Υπουργό Μακεδονίας και 

Θράκης  κ.  Καράογλου  στο  Μύλο  Θεσσαλονίκης  με  συμμετοχή  πολλών 
υποψηφίων προσώπων.

• Επεισόδια κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟ – ΠΑΟΚ.
• Σχόλια για τη δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντόπουλου.
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• Σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  υποψήφιο  δήμαρχο  του  Κιλκίς  κ.  Παύλο 
Τονικίδη.

• Ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και σχόλια.
Πέμπτη 8/05/2014

• Θέμα άρσης ασυλίας βουλευτών Χ.Α. - απολογίες βουλευτών Χ.Α. 
• Συνάντηση Σαμαρά – Βενιζέλου.
• Εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα των εκλογών.
• Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται  η Σύνοδος των 28 Υπουργών Εξωτερικών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων.
• Δήμος Θερμαϊκός: αυτοκτόνησε ένας ομολογιούχος.
• Ρωσικοί σιδηρόδρομοι απέσυραν το ενδιαφέρον τους από τον Οργανισμό Λιμένος 

Πειραιώς και το μεταφέρουν στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης.
• Παρέμβαση μητροπολίτη Άνθιμου στον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης.
• Eurovision.
• Εγκαίνια έκθεσης ‘Δημιουργίες των Ελλήνων’ από τον Υπουργό Μακεδονίας και 

Θράκης,  κ.  Καράογλου,  στο  Μύλο  Θεσσαλονίκης  με  συμμετοχή  πολλών 
υποψηφίων προσώπων.

• Συνάντηση Σαμαρά με το Ρώσο Βλαδίμηρο Γιακούνιν στο Άγιο Όρος.
• Σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  την  κ.  Ανατολή  Κωνσταντινίδου,  υποψήφια 

δημοτική σύμβουλος στο Πανόραμα στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.
•  Σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  κ.  Λάζαρο  Κυρίζογλου,  το  δήμαρχο 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
• Αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων.
• Δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα.
• Σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  κ.  Σίμο  Δανιηλίδη,  δήμαρχος  του  δήμου 

Νεάπολης – Συκεών.
• Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Γιάννη Μαυρομάτη, υποψήφιο δήμαρχο του 

δήμου Θερμαϊκού.
• Ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και σχόλια.

Παρασκευή 9/05/2014
• Ετήσιο μνημόσυνο στο ίδρυμα Κων/νος Καραμανλής.
• Απουσία του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή στην ομιλία του νυν 

πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά για την Συνταγματική Αναθεώρηση.
• Χαμηλά ποσοστά του κόμματος της ΝΔ και η στάση του κ. Σαμαρά.
• Σχόλια για τις δημοσκοπήσεις σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Χ.Α.
• Προβλέψεις για τους ψηφοφόρους και τα αποτελέσματα των εκλογών.
• Πρόεδρος στο Ωνάσειο διορίστηκε ο άντρας της Τρέμη.
• Παρέμβαση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΝΤ στο 

πλαίσιο της 5ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.
• Νέος νόμος για την επιλογή των διευθυντών στο δημόσιο.
• Καταβολή του κοινωνικού μερίσματος στους δικαιούχους.
• Κοινή εμφάνιση Σαμαρά – Καραμανλή στο ετήσιο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή.
• Αντιπαράθεση για την ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
• Κατάσχεση από τις Τράπεζες του κοινωνικού μερίσματος.
• Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Άννα Αγγελίδου Πολυχρονιάδου, δημοτική 

σύμβουλος στο δήμο Θεσσαλονίκης με την παράταξη του κ. Μπουτάρη.
• Eurovision.
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• Δηλώσεις Βενιζέλου.
• Απόψεις του ραδιοφωνικού παραγωγού για την πολιτική κατάσταση της χώρας.
• Αναφορά σε ‘κρυφές’ δημοσκοπήσεις.
• Ενημέρωση για τις εξελίξεις στα διάφορα κόμματα.
• Ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και σχόλια.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ραδιοφωνικού σταθμού ο οποίος, κατά την υποβληθείσα στο ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωσή 
του,  είναι  μη  ενημερωτικός  σταθμός.  Όμως,  από  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ. 
577/ΕΣ/17.7.2014  έγγραφο  της  υπηρεσίας,  προκύπτει  ότι  το  πρόγραμμα  που 
μετέδωσε ο σταθμός κατά την ως άνω ημερομηνία είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. 
Πρόκειται περί παρανόμου μεταβολής της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού 
από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως. 
Μειοψήφησε  ο  Πρόεδρος  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  κατά  τον  οποίο  θα  έπρεπε  να 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  &  ΣΙΑ 
Ο.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
9,84 Νομού Θεσσαλονίκης, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μη μεταδίδει 
πρόγραμμα  ενημερωτικού  ραδιοφωνικού  σταθμού,  με  απειλή  επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων.   

  Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  29η Σεπτεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 27η Οκτωβρίου 2014.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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