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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  17  Δεκεμβρίου  2012  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,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  Απών  το  μέλος  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 

της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ, παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2012.

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. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  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 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.     

ΙΙΙ.  Την υπ΄αριθμ.  6138/Ε/17.3.2000  Απόφαση του Υπουργού Τύπου και  Μ.Μ.Ε. 
κατά  την  οποία  όλα  τα  τηλεοπτικά  προγράμματα  εκτός  των  προγραμμάτων 
τηλεοπτικής  διαφήμισης  και  τηλεπώλησης  κατατάσσονται  σε  πέντε  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. 
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ΙV. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως 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 τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
εκπομπής:  “GRΣΣΚ”,  που  μεταδόθηκε κατά  την 19.5.2012,  ημέρα  Σάββατο,  από 
ώρας 07:11 έως 08:50, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά: 
Σήμανση: 2ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου μπλε (κατάλληλο – επιθυμητή η γονική 
συναίνεση).
Ο Κάλβιν, ομοφυλόφιλος, ενδιαφέρεται για τον συγκάτοικό του, Γκραντ.  Σιγά-σιγά 
πλησιάζουν ο ένας τον άλλον.  Εμφανίζεται όμως η κοπέλα του Γκραντ, η οποία είναι 
μαζί του από το γυμνάσιο και δεν γνωρίζει το μυστικό του.  Νομίζοντας ότι ο Κάλβιν 
είναι ετεροφυλόφιλος, οργανώνει το πάρτι γενεθλίων του Γκραντ και καλεί και τον 
Κάλβιν, ο οποίος, επειδή η κοπέλα του Γκραντ προσπάθησε να ανοίξει το δώρο του, 
εκδηλώνει τα αισθήματά του μπροστά σε όλους. Ο Γκραντ ζητά να τους αφήσουν 
μόνους και ξεκαθαρίζει τη θέση του. 
Ακολουθούν οι παρακάτω διάλογοι:
Ένδειξη: 0:11:09 (για το προηγούμενο επεισόδιο)
-Φιληθήκαμε κι αυτό ήταν. (δείχνει το φιλί για 2 δευτ.)
-Σε πάρτι της ΚΤ.  Θα πρέπει να το κρύβουμε.  Αν είναι να συνεχιστεί.
Ένδειξη: 0:15:30
Ο Κάλβιν συζητά με φίλο-συμφοιτητή για τις σχέσεις τους.
-…Πώς πάει με τον Γκραντ;  Ούτε εσείς το έχετε κάνει.
-Ναι, ακόμα κάνουμε αποχή.  Φιληθήκαμε μόνο.  Σειρά έχει ένα ρομαντικό ραντεβού.
-Στο ίδιο δωμάτιο δε μένετε;
-Ξέρεις πώς πάει όμως.  Ούτε πόρτες δεν υπάρχουν.  Θα περιμένουμε να πάνε όλοι 
στου Ντόμπλερ απόψε για να δούμε καμιά ταινία.
Ένδειξη 0:26:00
Διάλογος Κάλβιν-Γκραντ.
-Εντάξει, έφυγαν.
-Ώρα για ταινίες για γκέι.
-Ποια ταινία του Χιου Τζάκμαν θες να δούμε;
-Το «Κέιτ και Λεοπόλδος», αλλά εσύ τη μισείς.
-Αν  με  φιλήσεις,  θα  το  σκεφτώ.  (φιλιούνται)   (ανοίγει  η  πόρτα  και  μπαίνει 
συμφοιτητής, ο οποίος παραλίγο να τους δει).
Ένδειξη 0:32:10 (μιλάει με φίλη-συμφοιτήτριά του)
-Φιλιόμασταν όταν μπήκε.  Είναι θαύμα που δε μας είδε.
-Δεν πάτε σε ξενοδοχείο;
-Δεν είναι θέμα σεξ.  Ακόμα δηλαδή.  Βγαίνω με κάποιον που το κρύβει κι είναι 
δύσκολο γιατί με αυτό το άτομο συγκατοικώ.
-Φύγετε από το δωμάτιο.
-Και που να πάμε;  Στου Ντόμπλερ δε γίνεται, ούτε όμως και σε γκέι μπαρ.  Πόσο 
μάλλον σε μπαρ για στρέιτ, άρα που να κρυφτεί;
-Στην πόλη.
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0:41
Βγαίνουν  στην  πόλη,  όπου  δεν  τους  γνωρίζει  κανείς.   Ο  Γκραντ  αναφέρει  στη 
διεύθυνση ότι είναι τα γενέθλια του Κάλβιν.  Από το κατάστημα τους κερνούν ένα 
κομμάτι τούρτα με κεράκι και του τραγουδούν χαρούμενα γενέθλια.  Δυστυχώς, ένας 
από τους σερβιτόρους είναι συμφοιτητής, ο οποίος δεν το γνωρίζει και τους βλέπει να 
ακουμπούν τα χέρια τους.  Μόλις τον αντιλαμβάνονται τραβούν τα χέρια τους αλλά 
τους  έχει  ήδη  δει.   Ο Κάλβιν  εξομολογείται  πως  θα  σβήσει  το  κεράκι  αλλά του 
κόπηκε η ανάσα.
0:45
Συζητά με φίλο του.
-…Αρνήθηκα  το  καταπίστευμα,  οι  γονείς  με  αποκλήρωσαν κι  έχω μείνει  ρέστος. 
Αυτό είναι όλο.  Αυτό είναι το μυστικό μου.  Το δικό σου;
-Μην ανησυχείς.  Δε θα γίνει γκέι όλη η αδελφότητα.  Ο Γκραντ το έχει κρυφό.  Γι’  
αυτό βγήκαμε εκτός πόλης.
-Δεν ήξερα ότι ήταν γκέι.  Πόσο καιρό… το κάνετε;
-Οι σχέσεις των γκέι δεν είναι μόνο… ξέρεις.  Έχουμε και συναισθήματα.  Θέλω να 
το νιώσω πριν έρθει το άλλο.  
-Κατανοητόν, αλλά γιατί δε μένετε στο δωμάτιο σας; (ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν 
συμφοιτητές)
-Κατάλαβα.
Ένδειξη: 0:58 (προηγούμενο επεισόδιο)
-Φιληθήκαμε με τον Γκραντ.  Τη βάψαμε αν το μάθουν. (φιλιούνται για 1 δευτ.)
Ένδειξη:  1:40:30
-Είναι τέλειο.  Οι τέσσερίς μας στα γενέθλια του μωρού μου.
-Στα  γενέθλια  του  Κάλβιν  πήγαμε  στο  Κάνιον  Λέικ.  (κάνει  να  τον  φιλήσει  στο 
μάγουλο αλλά ο Κάλβιν μουδιασμένος γυρίζει και κοιτάει μπροστά).
-Είστε ωραίο ζευγάρι.
-Το ωραιότερο.
-Ξέρετε τι θα ήταν τέλειο;
-Αρκεί τόση τελειότητα.
-Τα δώρα.
-Όχι!
-Αυτό πρέπει να το ανοίξεις την κατάλληλη στιγμή.  
-Γιατί;  Τι του πήραμε;
-Είναι τα γενέθλιά του.
-Ναι, αλλά αν ανοιχτεί, δεν επιστρέφεται και δε θέλω να το ανοίξεις επειδή σου το 
δίνω τώρα.
-Θα το ανοίξω αργότερα.
-Μην είσαι χαζός!  Άνοιξέ το.  Θα το ανοίξω εγώ.
-Είμαι γκέι!  Και τρέφω αισθήματα για το στρέιτ συγκάτοικό μου.  Αυτό το δώρο 
είναι η απόδειξη.  (η κοπέλα μένει άναυδη και κοιτάει την υποτιθέμενη κοπέλα του 
Κάλβιν).
-Τι;  Γι’ αυτό δε με φιλάς με γλώσσα;  Από πότε είσαι; 
-Αρκετά!  Μπορείτε να μας αφήσετε μόνους;
-Δεν είναι ανάγκη.
-Σε  παρακαλώ.   Φέρθηκες  πολύ  καλά  τις  τελευταίες  μέρες.   Ήρθε  η  ώρα  να 
μιλήσουμε ειλικρινά.  
-Για ποιο πράγμα;
-Πάμε;…
-Πάνω που άρχιζε να γίνεται καλό.  Αυτό είναι το πρόβλημά μας.  Δε διασκεδάζουμε.
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-Γι’ αυτό δε βγαίνω με κοπέλες.
1:46:20
-Πώς πήγε;  Δε βλέπω αίμα, άρα θα πήγε καλά.
-Το πήρε καλύτερα από όσο περίμενα.  Το κατάλαβε όταν άρχισα να ψωνίζω στο 
Εξπρές φορ Μεν.
-Ελπίζω να μη σε υποχρέωσα να το κάνεις.
-Όχι, χαίρομαι που το έκανα.  Απλώς νιώθω άσχημα που σε έμπλεξα σε αυτό.  Δεν 
ήταν δίκαιο.  Συγγνώμη.  
-Χρόνια πολλά (του δίνει το δώρο).
-Μου αρέσει πολύ.  (φιλιούνται 1:47:14-17)

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
επεισοδίου σειράς  εκπομπών το οποίο προβλήθηκε κατά την κατά την 19.5.2012, 
ημέρα Σάββατο, από ώρας 07:11 έως 08:50, με τη σήμανση: «κατάλληλο – επιθυμητή 
η γονική συναίνεση». Η σειρά των εκπομπών προβαλλόταν τις απογευματινές ώρες 
και  το  συγκεκριμένο  επίμαχο  επεισόδιο  συνιστά  επανάληψη του  εις  το  παρελθόν 
προβληθέντος  επεισοδίου.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτού  του  επεισοδίου  προβλήθηκαν 
σκηνές και  σχέσεις  νεαρών με  διάθεση παρελκύσεως  του ενός  από τον άλλον σε 
σεξουαλικές  σχέσεις,  με  σύγχρονη  προβολή  ερωτικών  ασπασμών  και  ανηθίκων 
συζητήσεων. Η εκπομπή προβλήθηκε σε ζώνη παιδικής τηλεθέασης και ήταν ικανή 
να επιφέρει σοβαρή βλάβη στην ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε 
κάθε περίπτωση η εκπομπή ως εκ του περιεχομένου της έπρεπε να έχει την σήμανση: 
«κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών» και να προβληθεί μετά την 23:00 ώρα. 
Για την εν λόγω εκτροπή,  ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  15,1  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2009-2010 της εκ 
150.822.923  ευρώ διαφημιστικής  δαπάνης  έτους  2010,  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, 
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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, 
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, 122/5.4.2011, 123/5.4.2011, 152/3.5.2011, 192/24.5.2011, 
209/7.6.2011,  265/12.7.2011,  356/16.9.2011,  417/10.10.2011,  438/24.10.2011, 
512/5.12.2011,  513/5.12.2011,   514/5.12.2011,   515/5.12.2011,  9/9.1.2012, 
21/16.1.2012, 25/16.1.2012, 88/13.2.2012, 90/13.2.2012, 161/2.4.2012, 171/2.4.2012, 
219/23.4.2012,  220/23.4.2012,  231/24.4.2012,  234/24.4.2012,  266/14.5.2012, 
313/6.6.2012,  339/20.6.2012,  379/9.7.2012,  407/16.7.2012,  408/16.7.2012, 
437/31.7.2012,  509/1.10.2012,  510/1.10.2012,  511/1.10.2012,  537/8.10.2012, 
538/8.10.2012,  539/8.10.2012,  543/8.10.2012,  544/8.10.2012,  574/22.10.2012, 
592/5.11.2012,  610/12.11.2012,   612/12.11.2012,  654/17.12.2012,  655/17.12.2012, 
656/17.12.2012, 657/17.12.2012, 658/17.12.2012  διάφορες διοικητικές κυρώσεις, το 
πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 30.000 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 τη  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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 
οδό  Κηφισίας  10-12,  με  ΑΦΜ  099877634,  Δ.Ο.Υ.  ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

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  17η Δεκεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  18η Ιανουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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