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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Απριλίου  2014 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  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην 
SEVEN), ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2014.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

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. 

II.  Το  άρθρο  13  παρ.  2  του  Π.Δ/τος  77/2003  κατά  το  οποίο  τα  εγκλήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, η βία και 
άλλες  βάναυσες  και  απάνθρωπες  πράξεις  ή  συμπεριφορές,  δεν  πρέπει  να 
αναδεικνύονται ή να εξυμνούνται.

ΙΙΙ. Το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί  
ελεύθερης λήψης οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να 
βλάψουν  σοβαρά  τη  σωματική,  πνευματική  ή  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  και 
ιδίως  προγράμματα  που  περιέχουν  πορνογραφικές  σκηνές  ή  σκηνές  υπερβολικής 
βίας,  καθώς  και  να  μη  μεταδίδουν  σκηνές  φυσικής  ή  λεκτικής  βίας  στα 
ειδησεογραφικά  τους  προγράμματα,  χωρίς  αυτό  να  είναι  αναγκαίο  για  την 
πληροφόρηση του κοινού για ορισμένο γεγονός.

ΙV.  Το  άρθρο  26  παρ.  5  εδ.  α’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  όλα  τα 
τηλεοπτικά  προγράμματα,  εκτός  των  προγραμμάτων  τηλεοπτικής  διαφήμισης  και 
τηλεπώλησης, κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς 
επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει σωματική, ηθική, πνευματική και διανοητική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε 
κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολό ή ηχητικό σήμα το οποίο μεταδίδεται επί 
της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.
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V.  Το  άρθρο  4  παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄  και  ε΄  του  Ν.  2328/1995  κατά  το  οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην  SEVEN), του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
εκπομπής:  «Goal χωρίς  σύνορα»  που  μεταδόθηκε  κατά  την  26.1.2014,  από ώρας 
11:59 έως 12:50, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Σήμανση:  2ης κατηγορίας
Επεξήγηση:  Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συναίνεση
Ένδειξη:  12:45:23
Η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση Ριμπερί – Μπενζεμά και την συνεύρεσή τους με 
την ανήλικη το 2009 Ζαχία Ντεχάρ ολοκληρώθηκε.   Οι δύο γάλλοι διεθνείς  άσοι 
εκπροσωπήθηκαν  μέσω  δικηγόρου  και  η  τελική  ετυμηγορία  του  δικαστηρίου 
αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα.  Η 21χρονη σήμερα Ντεχάρ ισχυρίστηκε ότι ο 
Ριμπερί την προσέλαβε ως δώρο γενεθλίων στον εαυτό του αλλά τόνισε ότι έκρυψε 
την  πραγματική  ηλικία  της.   Το  σκάνδαλο  είχε  σοκάρει  τη  Γαλλία  λίγο  πριν  το 
Μουντιάλ  της  Νοτίου  Αφρικής.   Οι  δύο  αστέρες  του  ευρωπαϊκού  ποδοσφαίρου 
αντιμετωπίζουν  τον  κίνδυνο  της  επιβολής  ποινής  τριετούς  φυλάκισης  βάσει  της 
γαλλικής νομοθεσίας.  
Καθώς μιλά προβάλλονται πλάνα των ποδοσφαιριστών και της Ντεχάρ.
Ένδειξη:  12:47:10
Παρουσιαστής:  Για το κοριτσάκι που κάνει το πατινάζ δεν έχω να πω τίποτα αλλά 
για το άλλο νωρίτερα με το Ριμπερί και τον Μπενζεμά που υποτίθεται ότι, ξέρετε τι, 
την κυριούλα αυτή, δεν πειράζει παιδιά τρία χρόνια φυλακή δεν είναι τίποτα μπροστά 
στη  βραδιά  αυτή  απόλαυσης  που πέρασαν  νομίζω αυτοί  οι  δύο γάλλοι.   Αν  την 
πέρασαν φυσικά, αθώοι, αθώοι, λέμε τώρα.  Τρία χρόνια ανύπαρκτο, δεν είναι, καν.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη.  Πρόκειται περί 
αθλητικής  εκπομπής,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  προβλήθηκαν  οι  εικόνες  δύο 
γάλλων  ποδοσφαιριστών  που  είχαν  καταδικαστεί  σε  φυλάκιση  τριών  ετών  για 
παράνομη σεξουαλική επαφή με ανήλικη. Οι τηλεπαρουσιαστές σχολίασαν την εν 
λόγω καταδίκη με τη φράση: «Δεν πειράζει παιδιά, τρία χρόνια φυλακή δεν είναι 
τίποτα  μπροστά  στη  βραδιά  αυτή  απόλαυσης  που  πέρασαν  οι  δύο  γάλλοι».  Η 
εκπομπή ως εκ του αντικειμένου της παρακολουθείται από ανήλικα πρόσωπα και δια 
της προβολής και επιδοκιμασίας της προαναφερθείσης εγκληματικής πράξεως ήταν 
ικανή να προκαλέσει βλάβη στην ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε 
κάθε  περίπτωση,  το  εν  λόγω  τμήμα  της  εκπομπής,  έπρεπε  να  προβληθεί  με  την 
ένδειξη: «Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών» και εντεύθεν μετά την 22:30 
ώρα. 

Για  τις  εν  λόγω εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης 
και εκ των μελών ο Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί 
η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
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Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 9,1 % μεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε 
το πρόγραμμα κατά το διάστημα 2012-2013, του εξ 8.852.386,76 ευρώ ύψους της 
επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι 
έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  82/30.3.2004,  172/9.6.2004, 
228/20.7.2004,  257/7.9.2004,  396/14.12.2004,  78/3.3.2005,  101/29.3.2005, 
261/5.7.2005,  345/13.9.2005,  508/13.12.2005,  374/25.7.2006,  375/25.7.2006, 
376/25.7.2006,  439/19.9.2006,  28/23.1.2007,  556/20.11.2007,  349/1.7.2008, 
350/1.7.2008,  553/11.11.2008,  621/9.12.2008,  157/7.4.2009,  197/5.5.2009, 
405/28.7.2009,  550/1.12.2009,  133/16.3.2010,  156/30.3.2010,  405/7.9.2010 
456/18.5.2010,  491/5.10.2010,  529/25.10.2010,  46/25.1.2011,  54/8.2.2011, 
128/12.4.2011,  178/17.5.2011,  440/24.10.2011,  477/21.11.2011,  121/20.2.2012, 
153/26.3.2012,  216/23.4.2012,  217/23.4.2012,  218/23.4.2012,  312/6.6.2012, 
341/20.6.2012,  440/31.7.2012,  485/17.9.2012,  666/18.12.2012,  90/4.2.2013, 
211/15.4.2013,  350/1.7.2013,  402/29.7.2013,  574/2.12.2013,  583/9.12.2013, 
5/8.1.2014, 29/10.2.2014 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο 
καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) τη 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 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  που  εδρεύει  στο 
Φάληρο,  στην  οδό  Εθνάρχου  Μακαρίου  και  Φαληρέως  2,  με  ΑΦΜ 
998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.

2. Του  Ιωάννη  Αλαφούζου  του  Αριστείδη,  κατοίκου  Φαλήρου,  στην  οδό 
Εθνάρχου  Μακαρίου  και  Φαληρέως  2,  με  ΑΦΜ  022253837,  Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Του  Ιωάννη  Σπανολιού  του  Κωνσταντίνου,  με  ΑΦΜ  007698074,  Δ.Ο.Υ. 
Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

4. Της  Ευαγγελίας  Κουτσαυτάκη  του  Κωνσταντίνου,  με  ΑΦΜ  075618967, 
Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

5. Του  Κωνσταντίνου  Κιμπουρόπουλου  του  Γεωργίου,  με  ΑΦΜ  023030479, 
Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 23η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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