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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 662/17.12.2012
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.
Iστορικό-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 20η Νοεμβρίου 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 2 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο οι ειδησεογραφικές και
άλλες δημοσιογραφικές και πολιτικές εκπομπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική
στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης
καθώς και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
ΙΙI. Το άρθρα 1 παρ. 1 εδ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο η τηλεόραση συνιστά
δημοσία λειτουργία προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και οι τηλεοπτικοί
σταθμοί υποχρεούνται να μεριμνούν για την αντικειμενική ενημέρωση και τη
διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη
μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης
IV. 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
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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.
V. 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, του
κενρικού δελτίου ειδήσεων, που μεταδόθηκε κατά την 28.7.2012, έλαβαν χώρα τα
παρακάτω περιστατικά:
Ένδειξη: 0:53:41
Παρουσιάστρια: Με την ανεργία να σπάει κάθε ρεκόρ κυρίως στις γυναίκες και
στους νέους κάποιες νέες κοπέλες προσπαθώντας να κερδίσουν έναν ικανοποιητικό
μισθό επιλέγουν δουλειές που όχι μόνον δεν έχουν καμία σχέση με τις σπουδές τους
αλλά είναι και ιδιαίτερα δύσκολες λόγω ωραρίου. Και όχι μόνο όπως θα δείτε.
Ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης
ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ Η ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ
Σπικάζ: Αγγελική Ζέγκη. Μπαίνει στο κλαμπ σαν πελάτισσα, μεταμορφώνεται
όμως σε επαγγελματία χορεύτρια όταν σβήνουν τα φώτα και ανέβει στο μπαρ.
Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος της τη νύχτα. Διότι τη μέρα κάνει την πρακτική της ως
λογίστρια στο δημόσιο. Διπλή ζωή για την εικοσιπεντάχρονη, διπλό το εισόδημα.
Αγγελική Ζέγκη, λογίστρια: Πήρα την απόφαση γιατί ήταν κάτι που μ’ άρεσε πάρα
πολύ και η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ καλά λεφτά και στην περίοδο που διανύουμε
είναι κάτι πάρα πολύ καλό.
Σπικάζ: Εν μέσω οικονομικής κρίσης και με την ανεργία να κτυπά κόκκινο κυρίως
στους νέους, αποδεικνύει πως όποιος έχει όρεξη για δουλειά δεν χάνεται. Ρισκάρει
στη νύχτα με όλους τους κινδύνους και τα ανδρικά βλέμματα να την στοιχειώνουν.
Δεν πτοείται όμως, καθώς ξέρει να προφυλάσσεται λέει.
Αγγελική Ζέγκη, λογίστρια: Ευτυχώς επιχειρηματίες των μαγαζιών έχουνε
βοηθήσει στο να προστατέψουνε και μένα και την κάθε κοπέλα που δουλεύει σ’ αυτό
το χώρο.
Ενδείξεις στο κάτω μέρος της οθόνης
• ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ
ΝΥΧΤΑΣ
• ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ
ΩΘΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΝΥΧΤΑ
Σπικάζ: Καθηγήτρια χορού το πρωί η Ροδούλα Τσιρωνά, ξεσηκώνει τα πλήθη τα
βράδια υπό τους δυνατούς ήχους των djs. Τα επιπλέον χρήματα που κερδίζει από
τους σημαντικότερους λόγους γι’ αυτήν την απόφασή της. Ξέρει πως η νύχτα έχει
ημερομηνία λήξης. Έξι χρόνια όμως τώρα ότι κάνει το απολαμβάνει.
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Ροδούλα Τσιρωνά, καθηγήτρια χορού: Οι συνθήκες της ζωής μ’ αναγκάσανε, δεν
ήταν το όνειρό μου να δουλεύω βράδυ αλλά εντάξει. Έτυχε και μπήκα στο χώρο
αυτό.
Ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σπικάζ: Τιμά τα χρήματα που κερδίζει γι’ αυτό και δεν επαναπαύεται σε
συγκεκριμένα προγράμματα υποστηρίζει. Αποδεικνύει πως καμία δουλειά δεν είναι
ντροπή.
Ροδούλα Τσιρωνά, καθηγήτρια χορού: Κάνουμε πρόβες κάθε βδομάδα αλλάζουμε
το σόου και αρέσει στον κόσμο. Βλέπουμε ότι αρέσει γιατί είναι κάτι διαφορετικό,
δεν είναι το συνηθισμένο που βλέπεις στα κλαμπ.
Σπικάζ: Και οι δύο πάντως παραδέχονται πως είναι δύσκολο να συνδυάσουν νύχτα
και μέρα. Πόσο μάλλον που είναι γυναίκες και κάποια στιγμή θα κληθούν να κάνουν
οικογένεια. Μέχρι να πάρουν απόφαση να εγκαταλείψουν την μπάρα όμως θα
γυρνούν ως επαγγελματίες χορεύτριες στα κλαμπς όλης της χώρας.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί
δελτίου ειδήσεων κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε αναφορά στην σύγχρονη
ανεργία και στις δυνατότητες των νέων κοριτσιών να απασχοληθούν σε νυχτερινές
εργασίες. Προβλήθηκε ρεπορτάζ με νέες κοπέλες που εργάζονται την ημέρα και προς
ενίσχυση των εισοδημάτων τους απασχολούνται και τη νύχτα σε νυχτερινά κέντρα.
Συγχρόνως προβλήθηκαν περιστατικά από νυχτερινά κέντρα με ημίγυμνες χορεύτριες
και ειδική προβολή ασέμνων στάσεων. Γενικώς το ρεπορτάζ δημιουργεί την
εντύπωση προβολής ηθικώς επικινδύνου απασχολήσεως νεαρών κοριτσιών και
εντεύθεν ήταν ακατάλληλη για ανηλίκους. Επομένως το ρεπορτάζ έπρεπε να
προβληθεί μετά την 24:00 ώρα, με αντίστοιχη σήμανση. Για την εν λόγω εκτροπή,
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του
προστίμου. Μειοψήφησε εκ των μελών ο Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τον οποίο θα
έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
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,
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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,
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, 661/17.12.2012 διάφορες
διοικητικές 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 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 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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