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Σήμερα ημέρα Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 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.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την  εταιρεία  με  την  επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε., ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  KONTRA 
CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  Νομού  Αττικής, παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η  Μαρτίου 2011.

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  οποίος  έχει  σκοπό  τη 
μετάδοση  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της  ποιοτικής 
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει 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.

ΙΙ.  Το  άρθρο  9  παρ.  2  του  Π.Δ/τος  77/2003,  κατά  το  οποίο  τα  πρόσωπα  που 
αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς και δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και 
της αξιοπρέπειάς τους. 

ΙΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. γ του Π.Δ/τος 77/2003, το οποίο προβλέπει για τα άτομα 
που  συμμετέχουν  ή  αναφέρονται  σε  εκπομπές  ότι  πρέπει  να  γίνονται  σεβαστά  η 
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ιδιωτική και  οικογενειακή τους ζωή, η επαγγελματική τους δραστηριότητα και  το 
δικαίωμα έκφρασής τους.  
IV. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκπομπές  που  μεταδίδουν  οι  τηλεοπτικοί  σταθμοί  πρέπει  να  σέβονται  την 
προσωπικότητα  την  τιμή,  την  υπόληψη,  τον  ιδιωτικό  και  οικογενειακό  βίο,  την 
επαγγελματική,….ή  άλλη  συναφή  δραστηριότητα  κάθε  προσώπου,  η  εικόνα  του 
οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον 
προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.

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 ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του τηλεοπτικού σταθμού με  τον 
διακριτικό  τίτλο  KONTRA CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  Νομού Αττικής,  του 
υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία  της 
εκπομπής  «Μακελειό» της  5.2.2011  που  προβλήθηκε  από  τον  ως  άνω 
τηλεοπτικό σταθμό από 22:10 έως 00:00 ώρας, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Σήμανση: Απουσιάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
Παρουσιαστής: κ. Στέφανος Χίος
Στις 22:30 (ένδειξη 1ου αρχείου 0:18:25)
Προβάλλεται  φωτογραφία  του κ.  Πεταλωτή μέσα σε στόχο και  δύο χέρια να τον 
μουντζώνουν  πολλές  φορές.  Ακολουθεί  η  λεζάντα:  «Θεριεύει  η  λαϊκή  οργή  και 
αγανάκτηση κατά των πολιτικών».
X  ίος:   Εσένα μπαγάσα σε έχω άχτι. Και θα ήθελα να σε συναντήσω μπροστά μου, για  
να μου πεις γιατί τον Χίο τον διαψεύδεις γιατί είσαι πολύ μικρός για να με διαψεύδεις  
εμένα και τα ρεπορτάζ που κάνω εγώ στην εφημερίδα μου. Ο Χίος λέει αλήθεια. Ο Χίος  
δεν κρύβεται πίσω από τα ψέματα. Θα σε πετύχω μπροστά μου, δεν θα σε πετύχω; Και  
τότε θα τα πούμε οι δυο μας. Πεταλωτή, ε Πεταλωτή. Πήγαινε να πεταλώσεις κανένα  
άλογο. Προφανώς από εκεί προέρχεται το όνομά σου. Πεταλωτή, που σε κάνανε και  
δερβέναγα στην ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ντροπή σου. Ντροπή σου, δημόσια  
σου το λέω. Θα με διαψεύσεις εσύ για ρεπορτάζ που έκανα χθες στην εφημερίδα μου.  
Που δουλεύω και βγάζω το μεροκάματό μου,  που δεν ξέρεις  τι  έχεις.  Για ρώτα, η  
γυναίκα σου που είναι, ξέρεις;  Ξέρεις; Ή να σου πω εγώ; Ε;

Το ΕΣΡ έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  του από 17.2.2011 εγγράφου του 
Υφυπουργού  Εσωτερικών  και  Κυβερνητικού  Εκπροσώπου  Γιώργου  Πεταλωτή, 
καθώς και του από 28.2.2011 εγγράφου της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου. 
Πρόκειται περί εκπομπής η οποία υλοποιήθηκε την 5.2.2011 από τις 22.00 έως 00.00 
ώρας.  Καταρχήν  προβλήθηκε  το  πρόσωπο  του  Υφυπουργού  όπισθεν  αγκαθωτών 
συρματοπλεγμάτων και επακολούθησε προβολή κινουμένων χειρών με τις παλάμες 
στραμμένες  προς  το  πρόσωπο  του  Υφυπουργού  σε  ένδειξη  περιφρονήσεως  και 
αποδοκιμασίας. Επακολούθησε η εμφάνιση του τηλεπαρουσιαστή, ο οποίος ανέφερε 
τα εξής: «Εσένα μπαγάσα σε έχω άχτι. Και θα ήθελα να σε συναντήσω μπροστά μου,  
για  να  μου  πεις  γιατί  τον  Χίο  τον  διαψεύδεις  γιατί  είσαι  πολύ  μικρός  για  να  με  
διαψεύδεις εμένα και τα ρεπορτάζ που κάνω εγώ στην εφημερίδα μου. Ο Χίος λέει  
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αλήθεια. Ο Χίος δεν κρύβεται πίσω από τα ψέματα. Θα σε πετύχω μπροστά μου, δεν θα  
σε πετύχω; Και τότε θα τα πούμε οι δυο μας.  Πεταλωτή, ε Πεταλωτή. Πήγαινε να  
πεταλώσεις κανένα άλογο. Προφανώς από εκεί προέρχεται το όνομά σου. Πεταλωτή,  
που  σε  κάνανε  και  δερβέναγα  στην  ενημέρωση  των  δημοσιογράφων.  Ντροπή  σου.  
Ντροπή σου, δημόσια σου το λέω. Θα με διαψεύσεις εσύ για ρεπορτάζ που έκανα χθες  
στην εφημερίδα μου. Που δουλεύω και βγάζω το μεροκάματό μου, που δεν ξέρεις τι  
έχεις. Για ρώτα, η γυναίκα σου που είναι, ξέρεις;  Ξέρεις; Ή να σου πω εγώ; Ε;». 
Όμως  κατά  το  άρθρο  1  παρ.  1  του  Νόμου  2328/1995  επιτρέπεται  η  ίδρυση  και 
λειτουργία  ιδιωτικών  τηλεοπτικών  σταθμών  για  την  εξυπηρέτηση  δημοσίου 
συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημοσία λειτουργία. Επομένως επιβάλλεται 
από το νόμο η χρήση του εκχωρηθέντος διαύλου με τον προσήκοντα σεβασμό προς 
εκπλήρωση δημοσίας λειτουργίας και όχι για λόγους προσωπικούς ή αντεκδικήσεως. 
Η αναφορά στο πρόσωπο του Υφυπουργού με τις ως άνω εικόνες και με τις φράσεις:  
«μπαγάσα σε έχω άχτι», «είσαι πολύ μικρός για να με διαψεύδεις», «θα σε πετύχω 
μπροστά μου», «πήγαινε να πεταλώσεις κανένα άλογο», «ντροπή σου, ντροπή σου», 
συνιστούν  απαράδεκτη  προσβολή  της  προσωπικότητας,  της  τιμής  και  της 
αξιοπρέπειάς του. Πλέον τούτου ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε εν τέλει φράσεις με 
υπονοουμένη ανηθικότητα: «Για ρώτα, η γυναίκα σου που είναι, ξέρεις;  Ξέρεις; Ή να 
σου πω εγώ; Ε;» και έτσι προσέβαλε κατά τρόπο απαράδεκτο την οικογενειακή ζωή 
και κατάσταση του Υφυπουργού. Δεν πρόκειται περί κριτικής της πολιτικής δράσεως 
του  Υφυπουργού,  όπως  αβασίμως  ισχυρίζεται  ο  εκπρόσωπος  του  τηλεοπτικού 
σταθμού.  Άξιο  παρατηρήσεως  είναι  ότι  κατά  το  από  14.3.2011  έγγραφο  του 
Υφυπουργού  προς  το  ΕΣΡ,  απόσπασμα  της  εκπομπής  προβλήθηκε  από  τον 
τηλεοπτικό σταθμό κατά την 12.3.2011. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό 
με  τις  αποφάσεις  171/4.2.2003,  276/20.5.2003,  26/29.1.2004,  148/25.5.2004, 
273/12.7.2005,  520/20.12.2005,  159/28.3.2006,  437/19.9.2006,  76/6.2.2007, 
583/4.12.2007,  169/14.4.2009,  538/18.11.2009,  139/23.3.2010,  542/2.11.2010, 
74/1.3.2011 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως, το πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό 
των 150.000 ευρώ. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ 
των  μελών  ο  Κωνσταντίνος  Τσουράκης  και  ο  Γεώργιος  Στεφανάκης,  κατά  τους 
οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού KONTRA CHANNEL 
(πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  Νομού  Αττικής,  τη  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των 
150.000 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: 
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1.  Της  εταιρείας  KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού  KONTRA CHANNEL (πρώην ΤΗΛΕΦΩΣ) 
Νομού Αττικής, με έδρα στον Ταύρο Αττικής, στην οδό Δήμητρος 31, με Α.Φ.Μ. 
999401047, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Της Μαρίας Βανδώρου με ΑΦΜ 062794962, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, ως νομίμου 
εκπροσώπου  της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  22α Μαρτίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η  Απριλίου 2011.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 12η Ιουλίου 2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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