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Σήμερα ημέρα Τρίτη 5 Απριλίου 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  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  15η Μαρτίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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.  Ο  άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  το 
σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.

ΙΙ.  Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία  
απαγορεύεται  η  συγκεκαλυμμένη  τηλεοπτική  διαφήμιση,  θεωρείται  δε 
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραμμα  α) 
εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει  υπηρεσίες, όταν η 
παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό 
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης.

ΙΙΙ. 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.
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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 μαγνητοταινία της εκπομπής με τον διακριτικό τίτλο «THE 
X- FACTOR 1» της 29.10.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Σήμανση: 1ης κατηγορίας (κατάλληλο για όλους).
Παρουσιαστής: κ. Σάκης Ρουβάς.
29/10/10 - Από 22.00 έως 23.00 η ώρα.
Ρουβάς (34:34): «Λοιπόν κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω, ότι μπορείτε πάντα να 
παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή μας στο ιντερνέτ, στο WebTV.antenna.gr και 
να βλέπετε τα αγαπημένα σας προγράμματα live ή σε βίντεο (δεν ακούγεται καθαρά η 
λέξη), Γιώργο»
Λεβέντης: «Να πω κάτι»
Ρουβάς: «Να μου πεις»
Λεβέντης:  «Τρίτη κυκλοφορεί στα περίπτερα, το καινούριο περιοδικό, με εξώφυλλο 
τον  Σάκη  Ρουβά  (κρατά  στα  χέρια  του  το  περιοδικό  και  το  δείχνει),  OK;  ‘X- 
FACTOR Μagazine’»
Γκαγκάκη: «Είναι το καινούριο περιοδικό από την Δάφνη, έτσι;»
Λεβέντης:  «Από την Δάφνη»
Γκαγκάκη: «Από την εταιρία Δάφνη, του Ομίλου Antenna»
Λεβέντης:  «Κυκλοφορεί από την Τρίτη, είναι  μαζί με CD, το CD αυτό το έχει, τον 
Σταύρο, την Νίνη, 48 ώρες, η Ελένη, η Ήβη, Νικηφόρο, (δεν ακούγεται καθαρά το 
όνομα ), Ελευθερία, Κόκκινα Χαλιά, Κυκλοφορεί την Τρίτη, είναι πρώτη φορά που 
πουλιέται αυτό σε ελληνικό, στην ελληνική πραγματικότητα, να κυκλοφορεί ένα CD 
πάνω σε ένα τηλεοπτικό σόου, είμαστε ξανά πρώτοι, στα περίπτερα»
Κάποιος: «Έτσι»
Γκαγκάκη: «Και έχει αποκλειστικότητες που δεν τις φαντάζεστε,  έτσι;  Backstage, 
που δεν το φαντάζεστε»
Κάποιος: «Backstage»
Ρουβάς: «Γιώργο, για να καταλάβω, αυτό το περιοδικό θα βγαίνει κάθε Τρίτη στα 
περίπτερα; »
Λεβέντης: «Όχι, θα βγούνε, έχουμε τέσσερα, θα έχουμε τέσσερα τεύχη, τέσσερα, δεν 
θα είναι ένα τώρα» 
Ρουβάς: «Όλη τη χρονιά, θα είναι τέσσερα τεύχη»
Λεβέντης: «Όχι, όχι, περίμενε, με φωνάζουν τώρα στο αυτί, κάθε βδομάδα»
(ακούγονται φωνές και συζητήσεις)
Ρουβάς: «Κάθε βδομάδα λοιπόν»
Λεβέντης:  «Κάθε βδομάδα κυκλοφορεί»
Ρουβάς: «Άρα  κάθε  Τρίτη  θα  βλέπουμε  το  ‘X-  FACTOR Μagazine’,   στα 
περίπτερα»
Γκαγκάκη: «Άσε να τα πω εγώ που τα ξέρω καλά, (μιλούν όλοι μαζί και γελούν) όχι 
τα ‘πε, τα ‘πε, με πρόλαβε, ‘πε, τα ‘πε, κάθε Τρίτη είναι, κάθε Τρίτη με τρομερές 
αποκλειστικότητες»
Θεοφάνους: «Ωραία κάθε Τρίτη, είναι εξώφυλλο ο Ρουβάς, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει 
αυτόν»
Γκαγκάκη: «Καλά, προφανώς, άσε, δεν»
Θεοφάνους: «Α, εντάξει»
Ρουβάς: «Ελπίζω ότι αυτό εννοείτε έτσι;»
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Γκαγκάκη: «Εννοείτε, η αλήθεια είναι ότι διαπραγματευόμαστε με τον Θεοφάνους 
τελικά..»
Ρουβάς: «Α, θέλει ο Γιώργος να γίνει εξώφυλλο την επόμενη εβδομάδα»
Γκαγκάκη: «Αμ, δεν καταλαβαίνεις;»
Ρουβάς: «Θα το συζητήσουμε, πάμε να δούμε την κάρτα λοιπόν με τους αριθμούς 
που αντιστοιχούν στα παιδιά και επιστρέφουμε….»
Το περιοδικό προβάλλεται  στην οθόνη:  από 34:54 έως 34:59,  5΄΄,  από 35:05 έως 
35:08,  3΄΄,   από 35:13 έως 35:29,  16΄΄,  από 35:39 έως 35:47, 8΄΄,  από 35:52 έως 
35:55, 3΄΄, από 36:17 έως 36:20, 3΄΄.

Πρόκειται περί εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε κατ’ επανάληψη 
περιοδικό  με  τον  τίτλο  της  εκπομπής  “X-FACTOR” και  μάλιστα  με  την  φράση: 
«κάθε Τρίτη θα το βλέπουμε στα περίπτερα» και με σχόλια για το εξώφυλλο και το 
περιεχόμενό του. Το ότι το περιοδικό έχει τον τίτλο της εκπομπής δεν δικαιολογεί την 
προβολή  και  τη  διαφήμισή  του  εκτός  σφήνας  διαφημίσεων.  Πρόκειται  περί 
συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  και  για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως 
επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου. 
Μειοψήφησε  το  μέλος  Γεώργιος  Στεφανάκης,  κατά  τον  οποίον  θα  έπρεπε  να 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  15,4  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2008-2009 της εκ 
167.659.255 ευρώ διαφημιστικής  δαπάνης  έτους  2008,  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,   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,  34/15.1.2008,  112/26.2.2008,  134/13.3.2008, 
224/6.5.2008,  284/27.5.2008,  323/10.6.2008,  407/22.7.2008,  538/4.11.2008, 
539/4.11.2008,  573/18.11.2008,  601/24.11.2008,  618/9.12.2008,  619/9.12.2008, 
41/27.1.2009,  105/10.3.2009,  133/24.3.2009,  170/14.4.2009,  198/5.5.2009, 
268/2.6.2009,  350/14.7.2009,  426/25.8.2009,  433/26.8.2009,  434/26.8.2009, 
491/2.11.2009,  568/15.12.2009,  570/15.12.2009,  580/15.12.2009,  10/12.1.2010, 
99/9.3.2010,  132/16.3.2010,  176/13.4.2010,  177/13.4.2010,  178/13.4.2010, 
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208/27.4.2010,  209/27.4.2010,  210/27.4.2010,  241/18.5.2010,  246/18.5.2010, 
467/28.9.2010,  468/28.9.2010,  498/5.10.2010,  509/19.10.2010,  539/2.11.2010, 
6/11.1.2011, 45/25.1.2011 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο 
ποσό των 15.000 ευρώ.  

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 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 019203337, Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος Δ.Σ. 
και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

  
Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Απριλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 

δημοσιεύθηκε κατά την 13η Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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