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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 220/23.4.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την από 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 3η Απριλίου 2012.
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. Ο
άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την 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.
II. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού με αρ. 2/1991 του ΕΣΡ, «μη ειδησεογραφικές
εκπομπές που δείχνουν εξευτελιστική ή βάναυση μεταχείριση ανθρώπων ή ζώων ή
άλλα θέματα ή σκηνές βίαιης κοινωνικής αναταραχής δεν πρέπει να μεταδίδονται σε
χρόνο που συνηθίζουν να παρακολουθούν ανήλικοι, εκτός αν ο στόχος τους είναι
προφανώς μορφωτικός.
III. Το άρθρο 8 παρ. 3 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο όλα τα τηλεοπτικά
προγράμματα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της δυσμενούς
επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν
γένει ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων, γι΄αυτό σε κάθε κατηγορία
αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολο, το οποίο μεταδίδεται επί της οθόνης, σε όλη τη
διάρκεια του προγράμματος, ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.
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IV. Το άρθρο 12 του Ν. 4039/2012, κατά το οποίο απαγορεύεται η διατήρηση κάθε
είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων,
μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ’ όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε
τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους.
V. 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 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 τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της
εκπομπής με τίτλο «Blackout» που μεταδόθηκε κατά την 23.1.2011, από ώρας 22:13
έως 23:30, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:
Σήμανση: 2ης κατηγορίας (κατάλληλο-επιθυμητή η γονική συναίνεση).
Διάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη περίπου για μισό λεπτό
Διάρκεια σήμανσης: κατά την έναρξη περίπου για 4 λεπτά, μετά τις δύο διακοπές για
διαφημιστικό διάλειμμα για 1 λεπτό.
Παρουσιάστρια: κ. Νάντια Μπουλέ
Στις 23:18 (ένδειξη αρχείου 0:05) η παρουσιάστρια περιγράφει το θέμα της
δοκιμασίας με τίτλο «Επικίνδυνα Νερά»: Στον 1ο γύρο, οι διαγωνιζόμενοι θα
καθίσουν σε ζευγάρια σε μια γυάλινη μπανιέρα με νερό. Σύντομα, θα αποκτήσουν και
άλλης συντροφιά την οποία πρέπει να αναγνωρίσουν. Ελαφρόπετρες, σφουγγαρίστρες,
Καϋμάν ή κροκοδειλάκια ή αλιγάτορες. Και οι τρεις απαντήσεις θεωρούνται σωστές.
Φίδια. Όποια ομάδα βρει τα λιγότερα αντικείμενα χάνει και ένας από τους δυο
αποχωρεί από το παιχνίδι.
Στις 22:29 και στις 22:30 παίκτες ψηλαφούν τον μικρό αλιγάτορα, διατρέχουν με τα
δάκτυλα το σώμα του και μετά το πετάνε πίσω στο νερό.
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, κατά την επιστροφή στο πλατό, φέρνει
εργαζόμενος στην παραγωγή ένα κροκοδειλάκι στο πλατό, οπότε οι παίκτες έχουν
την δυνατότητα να δουν καθαρά και να το χαϊδέψουν.
Στις 22:40 (ένδειξη αρχείου 0:27:14) η παρουσιάστρια περιγράφει το θέμα της
δοκιμασίας με τίτλο «Άγνωστο Μονοπάτι»: Στον 3ο γύρο, οι διαγωνιζόμενοι θα
διασχίσουν τον σκοτεινό θάλαμο σε ζευγάρια. Κάθε ένας από αυτούς έχει μπροστά του
τέσσερις γυάλες στις οποίες πρέπει να πατήσει και να αναγνωρίσει το περιεχόμενό τους.
Στο δεξί μονοπάτι βρίσκονται σκαντζόχοιροι, σκουλήκια, ντομάτες, ποντίκια. Στο
αριστερό μονοπάτι βρίσκονται καβούρια, κατσαρίδες, σαύρες, ελιές. Όποια ομάδα βρει
τα λιγότερα αντικείμενα, χάνει και ένας από τους δύο αποχωρεί από το παιχνίδι.
Στις 22:58 (ένδειξη αρχείου 0:45:28) η παρουσιάστρια περιγράφει το θέμα της
δοκιμασίας με τίτλο «Το Τούνελ»: Στον 4ο γύρο, οι διαγωνιζόμενοι θα κλειδωθούν σε
ένα τούνελ γεμάτο κότες ( γουρούνια και ποντίκια. Σκοπός είναι να μαζέψουν όσα
περισσότερα αυγά μπορούν μέσα σε πέντε λεπτά. Όποιος μαζέψει τα λιγότερα αυγά, ή
σε περίπτωση ισοπαλίας κάνει τον χειρότερο χρόνο, αποχωρεί από το παιχνίδι.
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Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελιών ιδιωτών. Πρόκειται
περί ψυχαγωγικής εκπομπής κατά τη διάρκεια τη οποίας προβλήθηκε σκοτεινός
θάλαμος με γυάλινη μπανιέρα πλήρης ύδατος και με παίκτες πρόσωπα τα οποία
προχωρούν ψηλαφώντας. Χρησιμοποιούνται διάφορα ζώα: σκαντζόχοιροι, καβούρια,
κατσαρίδες, σαύρες και άλλα, και καλούνται οι παίκτες να τα αναγνωρίσουν. Έγινε
βάναυση μεταχείριση ζώων η οποία δεν συγχωρείται, σε ώρα παιδικής τηλεθέασης,
από τις διατάξεις του Νόμου που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση η εκπομπή
έπρεπε να προβληθεί με τη σήμανση: «Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών».
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης
και τα μέλη Γιάννης Παπακώστας και Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τους οποίους δεν
πρόκειται περί βαναύσου μεταχειρίσεως ζώων, αλλά απλώς περί αναγνωρίσεως
αυτών από τους παίκτες, ενώ εξάλλου η υπό στοιχείο ΙV διάταξη προϋποθέτει
χρησιμοποίηση ζώων σε τσίρκο ή σε θίασο, προϋπόθεση η οποία δεν υφίσταται εν
προκειμένω. Πλέον τούτου πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόμος αυτός άρχισε να ισχύει
από της 2.2.2012, δηλαδή μετά την υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος.
Για τους λόγους αυτούς, κατά τη μειοψηφούσα γνώμη, δεν θα έπρεπε να επιβληθεί
καμία διοικητική κύρωση και η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

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 της συστάσεως όπως μη προβάλλει σε ώρα παιδικής τηλεθέασης εκπομπή
που δείχει εξευτελιστική ή βάναυση μεταχείριση ζώων, με απειλή επιβολής
αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 23η Απριλίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Μαΐου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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