ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 323/10.6.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης ο
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης
και Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο
ΑΝΤΕΝΝΑ ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Μαΐου 2008.
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 ΕΣΡ που είναι
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει.
II. Τα άρθρα 6 παρ. 3 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.
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.

Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού
µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του προγράµµατος του σταθµού, προέκυψε
ότι κατά του κεντρικού δελτίο ειδήσεων της 12.2.2008, έλαβαν χώρα τα παρακάτω
περιστατικά:

1

Παρουσιάστρια: Την ίδια ώρα ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος µετέδωσε µονταρισµένο
το ηχητικό ντοκουµέντο της συνοµιλίας που είχε µε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή
Κώστα Κουκοδήµο.
(Ακολουθεί απόσπασµα της αποµαγνητοφωνηµένης τηλεφωνικής συνοµιλίας)
Κουκουδήµος: Ωραία. Αυτοί για να σταµατήσουν να ασχολούνται όµως, πρέπει και
εµείς να πάψουµε να µιλάµε για το θέµα. Εγώ έχω πάψει, δεν µιλάω για το θέµα
καθόλου.
Παρουσιαστής: Κάποια στιγµή, κάνε την κίνησή σου εσύ. Πήγαινε εκεί να τελειώσει η
ιστορία. Γιατί έτσι θα αισθάνοµαι και εγώ ηθικά εντάξει.
Κουκουδήµος: Μπορώ µια βδοµάδα να ηρεµήσω από τις βολές όλων που δείχνουν
εµένα; Μπορώ να ηρεµήσω σε παρακαλώ;
Παρουσιαστής: Μπορείς να ηρεµήσεις όσο θέλεις, απλά σου λέω ποια είναι η γνώµη
µου. Τώρα από εκεί και πέρα, κάνε ότι νοµίζεις.
Κουκουδήµος: Τη σέβοµαι. Την εκτιµώ εδώ και 15 χρόνια που σε ξέρω και µε ξέρεις
κλπ. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά.
Παρουσιαστής: Εγώ στη λέω σαν φίλος να ξέρεις από εκεί και πέρα…
Κουκουδήµος: Εγώ δέχοµαι τη φιλία κλπ. Το εκτιµώ ιδιαίτερα. Μένω στο λόγο της
ανδρικής σου τιµής και από κει και πέρα σου είπα ότι αν τυχόν κληθώ, όταν κληθώ κλπ
αν είµαι εγώ αυτός κλπ θα πάω στον Καραµανλή και θα του πω αυτά που ξέρω.
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία µεταδόθηκε τµήµα τηλεφωνικής
συνοµιλίας του βουλευτού Κωνσταντίνου Κουκοδήµου µε τον δηµοσιογράφο Μάκη
Τριανταφυλλόπουλο η οποία µαγνητοφωνήθηκε εν αγνοία του βουλευτού.
Εποµένως η εν λόγω συνοµιλία µαγνητοφωνήθηκε αθεµίτως και δεν έπρεπε να
µεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθµό. Βέβαιον είναι ότι ο τηλεοπτικός σταθµός
γνώριζε την αθέµιτη µαγνητοφώνηση γιατί ο ως άνω δηµοσιογράφος είχε αναφέρει
κατά την 7.2.2008, διαρκούσης της εκποµπής του τηλεοπτικού σταθµού στον οποίο
εργάζεται, ότι η µαγνητοφώνηση έγινε από συνεργάτη του. Το γεγονός ότι η επίµαχη
εκποµπή αποτελεί τµήµα εκποµπής άλλου τηλεοπτικού σταθµού δεν αναιρεί την
παρανοµία της αναµεταδόσεως, ενώ εξάλλου κανένα υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον
δεν υφίσταται που να δικαιολογεί την αναµετάδοση της ως άνω συνοµιλίας. Για την
εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική
κύρωση του προστίµου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ
5.852.763,05 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω
σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις
7/3.7.2002,
68/14.10.2002,
118/14.12.2002,
205/1.4.2003,
333/22.7.03,
343/29.7.2003, 358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03,
411/23.12.2003, 5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004,
140/18.5.2004, 150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004,
400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005,
113/5.4.2005, 138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005,
168/10.5.2005, 169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005,
320/30.8.2005, 344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005,
457/22.11.2005, 482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006,
56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006,
143/27.3.2006, 144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006,
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312/20.6.2006, 313/20.6.2006, 317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006,
356/18.7.2006, 366/25.7.2006, 367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006,
438/19.9.2006, 457/3.10.2006, 458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006,
500/10.11.2006,
511/14.11.2006,
6/9.1.2007,
16/9.1.2007,
30/23.1.2007,
100/26.2.2007, 140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 181/3.4.2007, 226/8.5.2007,
243/15.5.2007, 244/15.5.2007, 245/15.5.2007, 342/19.6.2007, 397/10.7.2007,
398/10.7.2007, 425/31.7.2007, 426.31.7.2007, 440/1.8.2007, 499/16.10.2007,
527/6.11.2007, 555/20.11.2007, 558/20.11.2007, 32/15.1.2008. 33/15.1.2008,
34/15.1.2008, 112/26.2.2008, 134/13.3.2008, 224/6.5.2008, 284/27.5.2008 διάφορες
κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 15.000 ευρώ.
Μειοψήφησε ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τον οποίο ενόψει της όλης συµπεριφοράς
του τηλεοπτικού σταθµού, το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι από 30.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική
κύρωση του προστίµου των 15.000 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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ.
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Ιουνίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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