ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 4/8.1.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ της
εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 18η ∆εκεµβρίου 2007.
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. Το άρθρο και 8 παρ. 1 εδαφ. β του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία δεν
επιτρέπεται η µετάδοση εικόνων που έχουν ληφθεί χωρίς προειδοποίηση µε χρήση
κρυφής κάµερας ενώ η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε
θεµιτά µέσα.
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.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του κρατικού
τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε., του υποβληθέντος υποµνήµατος,
και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι» της 25.04.2007µε παρουσιάστρια την Άννα ∆ρούζα, προέκυψαν τα
ακόλουθα: :
κα Άννα ∆ρούζα: Θέλω να δούµε, να θυµηθούµε δηλαδή την περίπτωση ας πούµε
της δωροδοκίας ζωντανά, επ’ αυτοφώρω της εφοριακού.
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Ναι, ποια;
κα Άννα ∆ρούζα : Θέλω λίγο να το δούµε, να το θυµηθούµε. Είναι έτοιµο το βίντεο,
να δούµε λίγο τη σκηνή τη συγκεκριµένη; Πάµε!
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Εκκινεί το βίντεο µε απόσπασµα από προγενέστερη εκποµπή «ΖΟΥΓΚΛΑ» του
κυρίου Τριανταφυλλόπουλου. Προβάλλονται πλάνα όπου έχει καλυφθεί ηλεκτρονικά
µόνο το ένα πρόσωπο από τους εµπλεκόµενους, αυτό της φερόµενης ως
δωροδοκηθείσα. Ωστόσο το πλάνο είναι σκοτεινό και δεν διακρίνεται καθαρά το
πρόσωπο ούτε της άλλης γυναίκας, της κατά τα φαινόµενα δωροδοκούσης
Ακούγονται:
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Πάµε λοιπόν! ∆είτε αυτή τη σκηνή!
Γυναίκα: Λοιπόν 690… [ακούγεται στο βάθος η φωνή της]
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Είναι για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση
ένας δηµόσιος χρηµατισµός
Γυναίκα: 697… [ακούγεται στο βάθος η φωνή της]
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Είναι το γρηγορόσηµο που δίδεται ζωντανά αυτήν
την ώρα, όπως το παρακολουθείτε. ∆εν µπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η
έκπληξη των ανθρώπων που κυβερνούν, αλλά και των Ελλήνων πολιτών.
Εκφωνητής του ρεπορτάζ: 30 Σεπτεµβρίου 2004. Για πρώτη φορά στην ελληνική
τηλεόραση ζωντανός χρηµατισµός στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι.
Η υπάλληλος της νοµαρχίας πήρε 1500 ευρώ, στην κάµερα ζωντανά για να δώσει
στην αιτούσα µια άδεια που εδικαιούτο.
Η οθόνη διαµορφώνεται ως εξής:
ΝΕΤ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Σε πρώτο πλάνο η φερόµενη ως δωροδοκηθείσα µε καλυµµένο το πρόσωπο µε
ηλεκτρονικό τρόπο
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Κυρία Σιώνα, καλησπέρα. Ζητάτε 1500 ευρώ από τον κάθε πελάτη που
έρχεται στη Νοµαρχία;
Στο σηµείο αυτό η οθόνη επιµερίζεται και στο αριστερό της µέρος δεσπόζει το
κεφάλι του κυρίου Τριανταφυλλόπουλου. Καταγράφονται επί της οθόνης όσα
ακούγονται.
ΝΕΤ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Σε πρώτο πλάνο η φερόµενη ως δωροδοκηθείσα µε καλυµµένο το πρόσωπο µε
ηλεκτρονικό τρόπο.
∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ.: Όχι, δεν είναι κανένας πελάτης.
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Πάντως µόλις τώρα πήρατε 1.500 ευρώ για
να δώσετε άδεια πώλησης άρτου.
∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ.: Όχι, κύριε. Κάνετε πολύ µεγάλο
λάθος.
∆ΗΜ/ΦΟΣ: ∆εν είναι έτσι;
∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ.: Όχι. Η κυρία µου τα χρωστούσε.
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Έχει καταγραφεί πάντως το ότι και τα ζητάτε
και το ότι τα παίρνετε.
∆ΗΜ. ΥΠΑΛΛ.: Σας τα χρώσταγε από τι; Από
προηγούµενο δάνειο;
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Βεβαίως. Κυρία Αθανασοπούλου. Κυρία
Αθανασοπούλου, λυπάµαι.
ΚΑΤΑΓΓ.: Λυπάµαι κι εγώ. Μου τα δίνετε τώρα πίσω;
Λυπάµαι κι εγώ. Αυτό ήταν το δώρο που µου ζητήσατε, το
έξτρα.
Επαναφορά στο στούντιο της ΝΕΤ.
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Τιµωρήθηκα ξέρεις. Τιµωρήθηκε το κανάλι.
κα Άννα ∆ρούζα : Τι έγινε; Θα σε ρωτούσα.
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κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Φάγαµε πρόστιµο διότι παραβιάσαµε τα προσωπικά
δεδοµένα, Ανεξάρτητες Αρχές αντέδρασαν. Υπάρχει µία…
κα Άννα ∆ρούζα : Πρόστιµο, δηλαδή τι ύψους πρόστιµο; Πόσα λεφτά;
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: ∆εν θυµάµαι τώρα. Μεγάλο πρόστιµο είχανε βάλει.
Είναι απίστευτο, απίστευτα…
κα Άννα ∆ρούζα : Το µέλλον της συγκεκριµένης κυρίας ποιο ήταν;
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το µέλλον της συγκεκριµένης πατρίδας µε
ενδιαφέρει γιατί οι κυρίες αυτές έχουν µέλλον. ∆εν έχουν µέλλον όσοι προσπαθούν
να επιβιώσουν, αλλά…
κα Άννα ∆ρούζα: Θέλω να πω, Μάκη, αυτή δεν τιµωρήθηκε, δεν…
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το µέλλον αυτής της χώρας µε ενδιαφέρει εµένα
που εµφανίζει ένα πρόσωπο διάτρητο. ∆ηλαδή δεν είναι δυνατόν να τιµωρείς το
δηµοσιογράφο γιατί αναδεικνύει ένα τέτοιο θέµα µέσα σ’ αυτό το χάος της διαφθοράς
και να υπάρχει το κράτος που σε δικαιώνει και οι Ανεξάρτητες Αρχές που σε
τιµωρούν. Είναι γελοίο. Κάποτε δηλαδή πρέπει να σταµατήσει αυτή η γελοιότητα,
αλλά…
Στο σηµείο αυτό η κάµερα επικεντρώνεται σε κάποιο πλάνο από το βίντεο που
προβλήθηκε.
κα Άννα ∆ρούζα : Τιµωρήθηκες για τη χρήση δηλαδή κρυφής κάµερας.
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Ναι για τα …
κα Άννα ∆ρούζα : Την ώρα που γινόταν µια προσωπική συναλλαγή.
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: … προσωπικά δεδοµένα, Τηλεοπτικά Συµβούλια δεν θυµάµαι τώρα, πέσανε όλες οι Αρχές επάνω µου. ∆ιότι αυτοί οι Έλληνες που
λειτουργούν έτσι, πρέπει να προστατεύονται. Οι άλλοι δεν πρέπει!
κα Άννα ∆ρούζα : Πιστεύεις ότι υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν στην
τηλεόραση;
κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Στη δηµοσιογραφία δεν υπάρχουν όρια. Υπάρχει η
αισθητική σου, ο πολιτισµός σου, η κουλτούρα σου και η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι
εκ του πονηρού. Ποια όρια; Η ενηµέρωση είναι το ύψιστο αγαθό και πρέπει να
αισθάνεσαι ότι ο εργοδότης σου δεν είναι ο Κοντοµηνάς ή ο Αλαφούζος ή ο
Βαρδινογιάννης, ότι είναι ο κόσµος. Εάν αυτό δεν το ξεπεράσεις, δεν µπορείς να
είσαι δηµοσιογράφος. ∆εν µπορείς.
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία η τηλεπαρουσιάστρια προέβαλλε τον
δηµοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και κατά τη διάρκεια αυτής, προβλήθηκε
περιστατικό το οποί είχε υλοποιηθεί µε κρυφή κάµερα από συνεργείο του εν λόγω
δηµοσιογράφου και είχε προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθµό ALTER CHANNEL
κατά την 5.10.2004 διαρκούσης της εκποµπής µε τον διακριτικό τίτλο ΖΟΥΓΚΛΑ.
΄Όµως για την προβολή από το σταθµό ALTER CHANNEL του εν λόγω
περιστατικού που είχε υλοποιηθεί µε κρυφή κάµερα, είχε επιβληθεί στον τηλεοπτικό
σταθµό µε την υπ΄αριθµ.. 403/21.12.2004 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. η διοικητική κύρωση
του προστίµου των 50.000 ευρώ. Η παρουσιάστρια της εκποµπής του τηλεοπτικού
σταθµού ΝΕΤ µε τον τίτλο «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι», γνώριζε την ως άνω
διοικητική κύρωση κατά του τηλεοπτικού σταθµού ALTER CHANNEL για την
προβολή του προαναφερθέντος περιστατικού που υλοποιήθηκε µε κρυφή κάµερα και
παρά ταύτα το επαναπροέβαλλε. Εντεύθεν έχει παραβιαστεί και αύθις από τον
τηλεοπτικό σταθµό ΝΕΤ, η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 εδαφ. β του Π. ∆/τος
77/2003 κατά την οποία δεν επιτρέπεται η µετάδοση πληροφοριών που υπεκλάπησαν
µε κρυφή κάµερα. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
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Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 12,6 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα των κρατικών τηλεοπτικών σταθµών
ΕΤ-1 και ΝΕΤ, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, της εκ 32.304.488 ευρώ
διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 183.348.149,40 ευρώ ύψους της
επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από την εν λόγω εταιρεία και του γεγονότος ότι
έχουν επιβληθεί στην ΕΡΤ Α.Ε. µε τις αποφάσεις 30/17.7.2002, 220/8.4.2003,
408/23.12.2003, 9/20.1.2004, 22/27.1.2004, 130/11.5.2004, 186/22.6.2004,
229/20.7.2004, 403/18.10.2005, 484/5.12.2005, 35/17.1.2006, 443/19.9.2006,
466/10.10.2006, 590/28.12.2006, 87/13.2.2007, 237/15.5.2007, 322/12.6.2007,
395/10.7.2007, 476/25.9.2007, 486/9.10.2007, 3/8.1.2008 διάφορες κυρώσεις, το εν
λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΡΤ Α.Ε. τη 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 της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε.
που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 432, µε ΑΦΜ
094207312, ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Ιανουαρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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