ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 53/8.2.2010
Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας
του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 26η Ιανουαρίου 2010.
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 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.
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 ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL του υποβληθέντος
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του δελτίου ειδήσεων
της 20.11.2009 προέκυψαν τα ακόλουθα:
Παρουσιαστής: κ. Αιµίλιος Λιάτσος
Λιάτσος : «Κυρίες και κύριοι, αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί το ροζ βίντεο µε
ερωτικές σκηνές, σε θάλαµο νοσοκοµείου που τράβηξε και ανέβασε στο διαδίκτυο

1

ένας γιατρός, σύµφωνα µε πληροφορίες του STAR η κοπέλα που φέρεται να
συµµετείχε σε αυτό το σκάνδαλο έκανε µήνυση στο γιατρό, αλλά όχι στη διεύθυνση
του νοσοκοµείου.»
Στην οθόνη προβάλλονται διάφορες σκηνές από έναν άντρα και µια γυναίκα σε
τρυφερές στιγµές να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται.
∆εξιά επάνω στην οθόνη γράφει: «ΠΛΑΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ»
στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ η
λεζάντα: «ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΑ ΟΡΓΙΑ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΤΗΝ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ»
Ακούγεται η δηµοσιογράφος: «∆εν την οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας, και τον
οδηγεί στα δικαστήρια. Πρόκειται για την γυναίκα που συµµετείχε στα ερωτικά
όργια που γίνονταν µέσα σε νοσοκοµείο µε σκοπό τον γάµο, ναι, καλά ακούσατε.
Μια από τις κοπέλες που ήταν στην σύνθεση των ερωτικών τριγώνων, τετραγώνων
και πάει λέγοντας είναι αύτη που έβαλε τον δικηγόρο της να κάνει µήνυση στο
γιατρό, γιατί µετά από όσα έκανε η κοπέλα εκείνος δεν την παντρεύτηκε όπως της
είχε τάξει.»
Στην οθόνη προβάλλονται εικόνες κάποιου νοσοκοµείου από έξω και από µέσα και
στην µισή οθόνη υπάρχει κάρτα που γράφει : ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙOY
Η συγκεκριµένη κοπέλα ήταν επισκέπτρια στο νοσοκοµείο. Ερχόταν συνήθως όταν
είχε νυχτερινή βάρδια ο συγκεκριµένος γιατρός και απ’ ότι φαίνεται διασκέδαζαν
µαζί µε άλλους, εν αγνοία φυσικά της διοίκησης του νοσοκοµείου. Κανείς δεν είχε
καταλάβει εδώ το παραµικρό.
Ο δηµοσιογράφος διαβάζει ταυτόχρονα την κάρτα.
Στην οθόνη προβάλλονται πάλι σκηνές από έναν άντρα και µια γυναίκα να
φιλιούνται.
Στην οθόνη προβάλλονται πάλι εικόνες από κάποιο νοσοκοµείο.
Ακούγεται η δηµοσιογράφος: «Μάλιστα όπως αποκάλυψε στο STAR και στην
∆έσποινα Μαλέλλη, ο διοικητής του νοσοκοµείου έµαθε το τι γινόταν από έναν
δικηγόρο.»
Ακούγεται ο δηµοσιογράφος να διαβάζει πάλι από την καρτέλα στην µισή οθόνη που
γράφει: ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Εγώ ενηµερώθηκα για την απίστευτη αυτή
ιστορία από δικηγόρο που µου τηλεφώνησε και ζητούσε πληροφορίες για τον
συγκεκριµένο γιατρό.
Βλέπουµε την ρεπόρτερ µπροστά από ένα νοσοκοµείο να λέει: « Ο συγκεκριµένος
γιατρός είχε έρθει στο γνωστό νοσοκοµείο πριν από χρόνια για να κάνει την
ειδικότητά του. Η νεαρή κοπέλα που φέρεται να εµπλέκεται στην υπόθεση, ήτανε µια
επισκέπτρια που είχε κάνει το νοσοκοµείο δεύτερο της σπίτι.»
Στην οθόνη προβάλλονται σκηνές από έναν άντρα και µια γυναίκα να αγκαλιάζονται
και να φιλιούνται.
Ακούγεται η δηµοσιογράφος: «Όπως αναφέρεται στην εφηµερίδα ESPRESSO στα
όργια συµµετείχαν γιατροί, νοσοκόµες και φυσικά η σύνθεση πάντα άλλαζε ανάλογα
µε τις βάρδιες.»
Βλέπουµε άλλη ρεπόρτερ την οθόνη να λέει: « Ο γιατρός λοιπόν που έδινε το ειδικό
πρόσταγµα, αυτός που είχε τάξει και τον γάµο στην επισκέπτρια, είχε τοποθετήσει
µια κάµερα µέσα σε µια τσάντα και την είχε αφήσει πάνω στο καλοριφέρ. Κανείς από
τους συµµετέχοντες δεν γνώριζε ότι ο γιατρός κατέγραφε τα πάντα, όλοι το έµαθαν
όταν τα βίντεο µε τις ερωτικές περιπτύξεις ανέβηκαν στο διαδίκτυο.»
Ταυτόχρονα στο πίσω µέρος της οθόνης βλέπουµε σε ροζ φόντο την εικόνα και την
σκιά ενός άντρα και µιας γυναίκας και µια βιντεοκάµερα και η λεζάντα γράφει « Ο
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ!»
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Προβάλλονται εικόνες από κάποιο νοσοκοµείο και στην µισή οθόνη υπάρχει κάρτα
που γράφει : ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙOY
∆εν υπάρχει καταγγελία εναντίον του νοσοκοµείου. Η συγκεκριµένη κοπέλα έχει
κάνει µήνυση στο γιατρό που ανέβασε τα επίµαχα βίντεο στο διαδίκτυο. Ο γιατρός
που κατηγορείται για την υπόθεση εδώ έκανε την ειδικότητά του.
Ο δηµοσιογράφος διαβάζει ταυτόχρονα την κάρτα.
Στην οθόνη προβάλλονται πάλι σκηνές από έναν άντρα και µια γυναίκα να
αγκαλιάζονται και να φιλιούνται.
Στην οθόνη βλέπουµε πλάνα µέσα από ένα νοσοκοµείο. Στη µισή οθόνη υπάρχει η
κάρτα ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ένα βιντεάκι ανέβηκε
στο ίντερνετ και είναι κάποιος ουρολόγος υποτίθεται ότι ήταν µέσα στο νοσοκοµείο
κι ένα βιντεάκι σηκώθηκε στο ίντερνετ.
Ακούγεται κάποιος (εργαζόµενος νοσοκοµείου σύµφωνα µε το ρεπορτάζ) να λέει
αυτά που γράφει η κάρτα.
Ακούµε την δηµοσιογράφο: «Τώρα αυτό που καίει τους καυτούς εραστές είναι να
αποσυρθεί το βίντεο, για τον λόγο αυτό έχουν επιστρατεύσει τις αρχές προκειµένου η
όχι και τόσο προσωπικές τους στιγµές να κατέβουν από το διαδίκτυο.» ταυτόχρονα
προβάλλονται σκηνές ενός άντρα και µιας γυναίκας να φιλιούνται.
Πρόκειται περί του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ως άνω τηλεοπτικού σταθµού,
κατά τη διάρκεια του οποίου προβλήθηκε η είδηση υποβολής µηνύσεως εναντίον
ιατρού εργαζοµένου σε νοσοκοµείο για ερωτικές σχέσεις µετά επισκέπτριας εντός του
νοσοκοµείου. ∆εν περιορίστηκε ο τηλεοπτικός σταθµός στην προβολή της ειδήσεως
και ενδεχοµένως τον σχολιασµό του περιστατικού, αλλά προέβαλε ερωτικές σκηνές
ζεύγους από άσχετη κινηµατογραφική ταινία και τούτο προς δραµατοποίηση της
ειδήσεως και αύξηση της τηλεθεάσεως. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και το µέλος Κωνσταντίνος
Τσουράκης κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η
διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 10,1 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 20082009, της εξ 141.706.362 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2008, του εξ
20.720.927.188 δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις
αποφάσεις 8/10.7.2002, 42/1.8.2002, 76/14.10.2002, 77/22.10.2002, 116/3.12.2002,
117/3.12.2002, 119/10.12.2002, 126/17.12.2002,
174/4.2.2003, 178/11.2.2003,
206/1.4.2003, 300/24.6.2003, 329/22.7.2003, 345/29.7.2003, 355/23.9.2003,
356/30.9.2003, 357/30.9.2003, 390/10.12.2003, 15/20.1.2004, 18/27.1.2004,
50/17.2.2004, 51/17.2.2004, 105/20.4.2004, 127/11.5.2004, 168/9.6.2004,
187/22.6.2004, 247/28.7.2004, 291/12.10.2004, 355/16.11.2004, 356/16.11.2004,
405/21.12.2004, 1/4.1.2005, 56/15.2.2005, 75/3.3.2005, 76/3.3.2005, 119/5.4.2005,
157/26.4.2005, 166/10.5.2005, 172/10.5.2005, 207/7.6.2005, 254/29.6.2005,
278/12.7.2005, 286/19.7.2005, 416/18.10.2005, 456/22.11.2005, 1/4.1.2006,
59/1.2.2006, 110/28.2.2006, 154/28.3.2006, 180/4.4.2006, 310/20.6.2006,
464/10.10.2006, 557/12.12.2006, 15/9.1.2007, 58/5.2.2007, 129/6.3.2007,
236/15.5.2007, 319/12.6.2007, 321/12.6.2007, 345/19.6.2007, 443/1.8.2007,
482/2.10.2007, 599/11.12.2007, 605/18.12.2007, 138/13.3.2008, 159/18.3.2008,
283/27.5.2008, 334/24.6.2008, 335/24.6.2008, 336/24.6.2008, 337/24.6.2008,
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365/8.7.2008, 394/15.7.2008, 405/22.7.2008, 418/29.7.2008, 445/9.9.2008,
465/23.9.2008, 536/4.11.2008, 576/18.11.2008, 577/18.11.2008, 578/18.11.2008,
99/10.3.2009, 200/5.5.2009, 284/23.6.2009, 431/26.8.2009, 432/26.8.2009,
551/1.12.2009, 9/12.1.2010, 52/8.2.2010 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να
καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ. Μειοψήφησε η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά
την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσόν των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας
του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL την διοικητική κύρωση του προστίµου
των 30.000 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 «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής,
στην οδό ∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 094281721, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήµ, κατοίκου Ταύρου Αττικής, στην οδό
∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 015603551, ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Προέδρου ∆.Σ.
και νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Φεβρουαρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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