ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 34/15.1.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 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, Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών
ο Γιάννης Παπακώστας.
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 4η ∆εκεµβρίου 2007.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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.
II. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/ος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς
οφείλουν να µην µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων ενώ εξάλλου όλα τα
τηλεοπτικά προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της
δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στη προσωπικότητα
και στην εν γένει πνευµατική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.
ΙΙΙ. Το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του αυτού Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο
απαγορεύεται η δραµατοποιηµένη αναπαράσταση των γεγονότων κατά τη µετάδοση
των δελτίων ειδήσεων ή άλλων ενηµερωτικών εκποµπών.
IV. 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.

1

Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του 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 την εκποµπή
«ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΣ» της 19 Σεπτεµβρίου 2007 µε σήµανση «Κατάλληλο
επιθυµητή η γονική συναίνεση», έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά: Κατά την
έναρξη της εκποµπής, η παρουσιάστρια προλογίζει το θέµα της ως ακολούθως: «Όσοι
παρακολουθήσατε την εκποµπή την περσινή τηλεοπτική σεζόν, θα θυµάστε ίσως τη
Μαρία από τη Σαντορίνη που λίγο πριν ενηλικιωθεί, σε µια τρυφερή ακόµα ηλικία,
γνώρισε το πιο σκληρό πρόσωπο της βίας. Ο αγαπηµένος της τής κατάφερε 17
µαχαιριές και την έθαψε, όπως η ίδια υποστηρίζει και σύµφωνα µε τις µαρτυρίες
αστυνοµικών που διενήργησαν έρευνα στον τόπο, την έθαψε ζωντανή σε έναν
αυτοσχέδιο τάφο. Η Μαρία σώθηκε, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, να καλέσει
βοήθεια και είχε παρουσιαστεί πέρυσι στην εκποµπή και είχε µιλήσει για την ιστορία
της. Σήµερα θα ακούσουµε την άλλη άποψη, θα ακούσουµε το δράστη που µιλά µέσα
από τη φυλακή, όπως επίσης και την οικογένειά του. Όλα αυτά αµέσως µετά το
διαφηµιστικό διάλειµµα». Η κυρία Στεφανίδου καλεί τους τηλεθεατές να «πάρουν
µόνο µια µικρή γεύση» από αυτό που θα προβληθεί στη συνέχεια, µέσα από ένα
συνοπτικό βίντεο, µε την εξής εκφώνηση: «Τα σηµάδια ενός αρρωστηµένου πάθους.
Η Μαρία δέχτηκε 17 µαχαιριές από το σύντροφό της. Την έθαψε ζωντανή σε έναν
αυτοσχέδιο τάφο. Εκείνη κατάφερε να δραπετεύσει. Ένα χρόνο µετά την εφιαλτική
περιπέτεια της 18χρονης, ο δράστης µιλά ζωντανά στην εκποµπή. Τι υποστηρίζει για
το µοιραίο βράδυ, έχει µετανιώσει, ζητά συγγνώµη;». Πρόκειται για ένα βίντεο µε
έντονα στοιχεία δραµατοποίησης –µουσική επένδυση από ταινία µυστηρίου, εικόνες
από τον τόπο του συµβάντος και του «αυτοσχέδιου τάφου» καθώς και πλάνα από τις
ουλές που έχουν αφήσει οι µαχαιριές στο σώµα της Μαρίας. Σε κάποιο σηµείο του
βίντεο υπάρχει και µια φωτογραφία της νεαρής κοπέλας αγκαλιά µε το δράστη, το
πρόσωπο του οποίου όµως έχει καλυφθεί µε τεχνική επεξεργασία από την παραγωγή
της εκποµπής. Αµέσως µετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, προβάλλεται σε επανάληψη
το ίδιο βίντεο. Η κυρία Στεφανίδου επισηµαίνει πως είναι «πάγια αρχή της εκποµπής
µας να αποφεύγουµε τα τηλεοπτικά δικαστήρια» και διευκρινίζει πως για αυτό πρώτα
θα φιλοξενηθεί στο studio η πλευρά του δράστη και µετά η Μαρία µε τη µητέρα της
για να «αποφύγουµε εντάσεις και αντιπαραθέσεις». Στο πλατό παρίσταται η
«πλευρά» του δράστη, ο πατέρας του, κ. Φώτης Ρενιέρης και οι συνήγοροί του, κ. Β.
Ταουξής και κ. Ιωάννα Καλοµπράτσου. Λίγα λεπτά µετα τις 16:00 προβάλλεται και
πάλι βίντεο «για να θυµίσουµε στον κόσµο την υπόθεση» που έγινε τον Ιούλιο του
2006 στη Σαντορίνη σύµφωνα µε «τα όσα έχει καταγράψει η Αστυνοµία και όσα
υποστηρίζουν οι δύο πλευρές». Το εν λόγω βίντεο που είναι επίσης δραµατοποιηµένο
φέρει το super «ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ 17 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΑΨΕ ΖΩΝΤΑΝΗ»,
που παραµένει άλλωστε σταθερά στο κάτω µέρος της οθόνης µέχρι το τέλος της
εκποµπής. Στο βίντεο, η Μαρία δείχνει στην κάµερα τις ουλές από τις µαχαιριές σε
διάφορα σηµεία του σώµατός της. Προβάλλονται επίσης αποσπάσµατα από την
περυσινή της συνέντευξη στην εκποµπή «ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΣ» καθώς και εικόνες
από τον τόπο του συµβάντος και συγκεκριµένα από τον ‘αυτοσχέδιο τάφο’ . Στη
συνέχεια, µε την επιστροφή στο studio, το λόγο παίρνει ο πατέρας του δράστη ο
οποίος ισχυρίζεται ότι ο γιος του είναι «θύµα» επειδή αγαπά ακόµα τη Μαρία. Κατά
τη διάρκεια των λόγων του, κάτω από το super «ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ 17 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΘΑΨΕ ΖΩΝΤΑΝΗ» περνάνε από την οθόνη τίτλοι µε κρόουλ, όπως «Ο
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ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ
ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙ ΠΟΛΥ. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΟΥ ∆ΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ. ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΧΕ. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ
ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ. ΖΗΤΑΕΙ
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΑ. Ο ΦΩΤΗΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ. Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ
ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ». Παράλληλα, σε κάποια σηµεία, προβάλλονται
σε split screen µε τον κ. Ρενιέρη, οι γνωστές εικόνες από τις ουλές στο σώµα της
Μαρίας –στην κοιλιά, στα πλευρά, στην πλάτη και στα χέρια της νεαρής κοπέλας.
Παρενθετικά αναφέρεται πως οι εικόνες αυτές προβάλλονται πολλές φορές κατά τη
διάρκεια της εκποµπής, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, καταλαµβάνοντας είτε
ολόκληρη την οθόνη είτε το µισό αυτής. Όταν ξεκινά να µιλά ο δικηγόρος του
δράστη, κ. Βασίλης Ταουξής διευκρινίζει πως «ουδείς συγχαίρει, ουδείς δικαιολογεί
για την πράξη του τον Αντώνη» που «έφτασε εκεί που έφτασε γιατί είχε τη Μαρία ως
επίγειο θεό του…και στην απόγνωσή του και στην απελπισία του έκανε αυτό που
έκανε» και συνεχίζει λέγοντας: «Εµείς δικαιολογούµε τον Αντώνη; Όχι βέβαια, τον
κατακρίνουµε αλλά ξέρετε τι λέµε; Ο Αντώνης δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ο
Αντώνης πραγµατικά έκανε την τελευταία απελπισµένη προσπάθεια συµφιλίωσης.
Βρήκε το µαχαίρι, τη χτύπησε µε 17 µαχαιριές. Για πείτε µου, µε 17 µαχαιριές
υπάρχει άνθρωπος που θέλει να σκοτώσει κάποιον εξ επαφής και να µην µπορεί να
τον σκοτώσει; Όλα αυτά τα µαχαιρώµατα ήταν επιπόλαια, ήταν επιδερµικά…Αυτή
την πληγή που δείχνετε (εννοεί την κάθετη τοµή στην κοιλιακή χώρα της Μαρίας) για
να µη δηµιουργούνται παρερµηνείες, δεν είναι µαχαιριά. Αυτή είναι η
λαπαροσκοπική εξέταση των ιατρών του νοσοκοµείου που ανοίξανε την κοιλιά της
για να δουν µήπως είχε τρωθεί ένα ζωτικό όργανο και δεν είχε τρωθεί
κανένα…Φρόντισε δηλαδή οι µαχαιριές να είναι επιπόλαιες, επιφανειακές και να µη
χτυπήσει ζωτικό όργανο µε αυτό το µαχαίρι και παρακαλώ µη δικαιολογήσετε ότι µε
αυτό δικαιολογώ την πράξη…». Η παρουσιάστρια της εκποµπής διαβάζει απόσπασµα
της ιατροδικαστικής έκθεσης που έρχεται να αντικρούσει τον ισχυρισµό του κ.
Ταουξή ως προς την αιτία της ουλής στην κοιλιά της Μαρίας. Ακολουθεί
διαφηµιστικό διάλειµµα και αµέσως µετά, φιλοξενούνται στο studio η Μαρία, η
µητέρα της και ο δικηγόρος της, κ. Σταύρος Γεωργίου. Η κυρία Στεφανίδου ρωτά τη
Μαρία αν «είναι σίγουρη πως θέλει να παραµείνει και να ακούσει το δράστη» που θα
µιλήσει ζωντανά στην εκποµπή, µέσα από τις φυλακές της Χίου, όπου κρατείται.
Στις 16:39:44 βγαίνει ‘στον αέρα’ ο δράστης, Αντώνης Ρενιέρης και συνοµιλεί µε την
παρουσιάστρια:
- Στεφ.
«Λες ότι δεν επιχείρησες να τη θάψεις µε αυτές τις παλέτες ζωντανή
κάνοντας έναν αυτοσχέδιο τάφο (προβάλλεται εικόνα του αυτοσχέδιου
τάφου). Να ακούσουµε την άποψή σου. Τι έκανες αφού τη µαχαίρωσες
Αντώνη;
-Αντ.
Εγώ εκείνη την ώρα τά ’χασα γιατί δεν είχα καταλάβει τι είχα κάνει.
-Στεφ.
Πώς βρέθηκε καλυµµένη µε τις ξύλινες παλέτες;
-Αντ.
∆εν την έχω σκεπάσει µε παλέτες και αυτό το είδαµε και στο
δικαστήριο…».
Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει η Μαρία και απευθύνεται στο δράστη: «Να σε ρωτήσω
κάτι; Λες ότι τα είχες χάσει. Το µαχαίρι πώς το σκούπισες; Το πέταξες, έκανες 60
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χιλιόµετρα µε το αυτοκίνητο, πήγες σπίτι σου, έκανες µπάνιο, ξάπλωσες και µετά
ζητάς από την Αστυνοµία ‘αφήστε µε, δε θυµάµαι!’».
-Αντ.
«Καταρχήν το µαχαίρι το άφησα εκεί. Το έχω πει εκεί 100 φορές να το
ψάξουνε να δούνε σε ποιο σηµείο είναι…».
-Μαρία
«Μια φορά θα πεις την αλήθεια στη ζωή σου, µια µόνο…».
Καθώς προκαλείται ένταση στη συνοµιλία των δύο παιδιών, παρεµβαίνει στη
συζήτηση η παρουσιάστρια για να κατευνάσει τα πνεύµατα. Λίγο αργότερα, όταν
και πάλι η Μαρία αντιδικεί µε το δράστη στον ‘αέρα’ , η κυρία Στεφανίδου τους
διακόπτει λέγοντας πως «εδώ έχουµε µια κουβέντα που πάει να ξεφύγει λίγο…».
Αλλά και στη συνέχεια όταν η Μαρία προκαλεί τον Αντώνη «να πει την αλήθεια αν
είναι άντρας και φορά παντελόνια», ξεκινά µια διαφωνία µεταξύ των πρωταγωνιστών
της ιστορίας για οικονοµικά θέµατα. Η παρουσιάστρια ζητά από το control «να
παίξει ένα βίντεο, όποιο να ’ναι για να µη συνεχιστεί ο καυγάς». Προβάλλεται για
µια ακόµα φορά δραµατοποιηµένο βίντεο µε τη Μαρία να κλαίει και να µιλά για τη
βίαιη συµπεριφορά του συντρόφου της. Ο ρεπόρτερ, ευρισκόµενος στον τόπο του
συµβάντος µαζί µε τη Μαρία, εκφωνεί: «Όλα ξεκίνησαν στις 14 Ιουνίου του 2006
όταν η Μαρία του είπε πως αυτή η σχέση πρέπει να τελειώσει οριστικά. Λίγες µέρες
µετά, στις 17 Ιουνίου του 2006, λίγο µετά τις 10 το πρωί, την έφερε σε αυτό εδώ το
σηµείο πίσω µου προκειµένου να πραγµατοποιήσει το σχέδιο εξόντωσής της, να τη
δολοφονήσει». Ακολουθεί περιγραφή της ίδιας της Μαρίας για «τον εφιάλτη που
βίωσε»: «Μου κάνει ‘θες να µε αφήσεις; Ήρθε η ώρα σου’. Με είχε πιάσει από το
χέρι…»
-Ρεπόρτερ:
«Και άρχισε να σε µαχαιρώνει;»
-Μαρία:
«Είχα τις αισθήσεις µου. Ύστερα πήγαµε από κει που είχε κάτι ξύλα.
Προσπάθησα να βγω κάτω από τα ξύλα. Κάποια στιγµή τα κατάφερα.
Πώς, µη µε ρωτήσετε, δεν µπορώ να το περιγράψω. Ύστερα έκανα δύο
βήµατα, έπεσα σε αυτό εδώ το σηµείο, σηκώθηκα, δεν έβλεπα πλέον,
είχα χάσει το φως µου. Άκουσα βήµατα…όταν άνοιξα τα µάτια µου
είδα κάποιον κύριο, του ζήτησα βοήθεια, τον παρακάλεσα να µε
βοηθήσει…».
Προβάλλονται εικόνες από τον ‘αυτοσχέδιο τάφο’ και το βίντεο ολοκληρώνεται µε
την εκφώνηση: «Τα δευτερόλεπτα του πόνου έγιναν για εκείνη ώρες ατελείωτης
φρίκης. Οι πληγές ανεπούλωτες, οι µνήµες δεν µπορούν να σβήσουν…» .
Ως προς το συγκεκριµένο βίντεο, θα πρέπει να επισηµανθούν κάποια στοιχεία
έντονης δραµατοποίησης που το χαρακτηρίζουν, όπως η µουσική αλλά κυρίως οι
«αιµατοβαµµένοι» τίτλοι των θεµατικών ενοτήτων του, µε κεφαλαία κόκκινα
γράµµατα (π.χ. «ΜΕ ΦΙΛΗΣΕ ΠΡΙΝ ΜΕ ΘΑΨΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ», «ΒΓΗΚΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΜΟΥ»). Μετά το βίντεο, ακολουθεί συζήτηση στο studio και όταν
κάποιες στιγµές οξύνονται τα πνεύµατα, η παρουσιάστρια διακόπτει τους
καλεσµένους της στην προσπάθειά της να επαναφέρει την τάξη. Προς το τέλος της
εκποµπής, ο δικηγόρος της Μαρίας, κ. Στ. Γεωργίου χαρακτηρίζει επιεική την
απόφαση του δικαστηρίου και διευκρινίζει πως θα υπάρξει δευτεροβάθµιο
δικαστήριο. Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα που ακολουθεί, η κυρία Στεφανίδου
οµολογεί πως ήταν «δύσκολη η σηµερινή εκποµπή διότι όταν ακούγονται ζωντανά
και οι δύο απόψεις και εµείς µε δυσκολία συντονίζουµε και ακροβατούµε…» αλλά ο
συνήγορος του δράστη, κ. Β. Ταουξής της εκφράζει τις ευχαριστίες του «για την
προσπάθεια που επιδείξατε να ακουστούν και οι δύο φωνές µε ίσους όρους και ίσες
αποστάσεις». Κλείνοντας την εκποµπή, η παρουσιάστρια πλησιάζει τη Μαρία που
κλαίει και την ευχαριστεί για τη συµµετοχή της γιατί «θέλει πολύ µεγάλη δύναµη και
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γενναιότητα για να συνοµιλήσεις και να αντιµετωπίσεις τον άνθρωπο που σου
κατάφερε 17 µαχαιριές…».
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία έγινε αναφορά σε απόπειρα
ανθρωποκτονίας µιάς γυναικός και προβλήθηκαν video µε µουσική επένδυση από
ταινία µυστηρίου, εικόνες από τον τόπο του εγκλήµατος, πλάνα από τα τραύµατα της
ως άνω γυναικός, καθώς και φωτογραφία της µαζί µε τον τέως εραστή και ήδη
δράστη του εγκλήµατος. Η συζήτηση, η προβολή του ως άνω video, οι υπότιτλοι και
γενικά η όλη εκποµπή ήταν ικανή να επιφέρει σοβαρή βλάβη στην πνευµατική και
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και εντεύθεν θα έπρεπε να µεταδοθεί µε την σήµανση
«ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» και να προβληθεί
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 6138/Ε/17.3.2000 απόφαση του Υπουργού Τύπου και
Μ.Μ.Ε. µετά την 21:00 ώρα. Η εκποµπή προβλήθηκε παρανόµως την 13:00 ώρα και
µε τη σήµανση «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ».
Για
τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η
διοικητική κύρωση του προστίµου. Κατά τον Αντιπρόεδρο ∆ηµήτρη Χαραλάµπη και
τα µέλη ΄Ιριδα Αυδή Καλκάνη και Κωνσταντίνο Τσουράκη θα έπρεπε να επιβληθεί η
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Εν όψει της ισοψηφίας υπερισχύει κατά το
άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου.
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,
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
διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 15.000 ευρώ.
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης κατά τον οποίο το πρόστιµο θα
έπρεπε να είναι 20.000 ευρώ και η Εύη ∆εµίρη κατά την οποία το πρόστιµο θα
έπρεπε να είναι 30.000 ευρώ. Προς συγκρότηση πλειοψηφίας κατά το άρθρο 15 παρ.
1 εδ. γ του Ν.2690/1999 προσχωρούν στην άποψη των 15.000 ευρώ.
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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 15η Ιανουαρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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