ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 98/22.3.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 22 Μαρτίου 2005 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,
Γιάννης Παπακώστας Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης.
Απών ο Νέστορας Κουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ
ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Μαρτίου 2005.
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία
και η τηλεόραση υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει ως σκοπό
την µετάδοση 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 νεότητας.
II. Το άρθρο 3 παρ. 2 περιπτ. Γ του Ν. 1730/1987 (το οποίο κατά το άρθρο 3 παρ. 1
περιπτ. Α του Ν. 2328/1995 έχει εφαρµογή και στην ιδιωτική τηλεόραση), κατά το
οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές διέπονται από την αρχή της καλής ποιότητας
αυτών.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. β του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ελέγχει την
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων και των εν γένει κανόνων και αρχών που
προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία για τη νόµιµη,
διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δηµοσίων και ιδρωτικών φορέων.
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IV. Το άρθρο 1 του Π. ∆/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 τηλεοράσεως, καθώς και η
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
VI. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών
µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα την τιµή χρέωσης ανά 1΄ λεπτό
της ώρας και µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον του αριθµού τηλεφώνου.
VII. 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 νόµιµες
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995.
Αιτιολογικό
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του
τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της
παρακολουθήσεως της µαγνητοταινίας της κατωτέρω εκποµπής προέκυψαν τα
ακόλουθα : Κατά την 20.12.2004 και από ώρας 14ης προβλήθηκε εκποµπή µε τον
τίτλο «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ». Κατ’ αυτήν η τηλεπαρουσιάστρια αναφέρθηκε σε
εκποµπή της προηγουµένης ηµέρας µε τον τίτλο «FAME STORY» και προβλήθηκε
µαγνητοσκόπηση της εν λόγω εκποµπής και µετά ταύτα συζήτηση µεταξύ
συνεργάτου της εκποµπής Θάνου Κλωνόπουλου και του Μάρκελλου Νύχτα, η οποία
έχει ως εξής:
«Θάνος Κλωνόπουλος: Κύριε Νύκτα θα µας πείτε λίγο τι έγινε σήµερα;
Μάρκελλος Νύχτας: ∆εν το είδατε;
Θάνος Κλωνόπουλος: Το είδαµε και µείναµε έκπληκτοι όλοι.
Μάρκελλος Νύχτας: Από ποιο πράγµα µείνατε έκπληκτοι; Να σας απαντήσω εγώ
Θάνος Κλωνόπουλος: Από αυτά που ακούστηκαν δια στόµατος Νίκου Μουρατίδη.
Μάρκελλος Νύχτας: Πρώτη φορά θα’ ναι;
Θάνος Κλωνόπουλος: Πώς αισθάνεστε;
Μάρκελλος Νύχτας: Από ποιο κανάλι είστε;
Θάνος Κλωνόπουλος: Από τον ΑΝΤ1.
Μάρκελλος Νύχτας: Α ωραία, την εκποµπή τίνος;
Θάνος Κλωνόπουλος: Της Τατιάνας.
Μάρκελλος Νύχτας: Α, οκ.
Θάνος Κλωνόπουλος: Πώς αισθανθήκατε;
Μάρκελλος Νύχτας: Ε, πώς να αισθανόµουνα, εσύ πώς θα αισθανόσουνα αν άκουγες
κάποιον να σε βρίζει;
Θάνος Κλωνόπουλος: Είπε µάλιστα και «σκάσε ηλίθια»
Μάρκελλος Νύχτας: Εεε εεε αυτό σβύστο γιατί θα κοπεί
Θάνος Κλωνόπουλος: ο κόσµος ξέρει πολύ καλά τι άκουσε και ξέρεις πάρα πολύ
καλά αυτό… Λοιπόν θα µιλήσω εγώ σωστά και σοβαρά γιατί αν είναι να λέµε
«σκάσε ηλίθια» να επαναλαµβάνουµε αυτό το πράγµα, θα επαναλαµβάνεται αυτό
µέχρι να πέσω κάτω ή εγώ ή ο Μουρατίδης, λοιπόν λάθος σου είναι!
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Θάνος Κλωνόπουλος: Συγνώµη, συγνώµη.
Μάρκελλος Νύχτας: Ξέρουµε τι είπε, σου απαντάω γι’ αυτό που είπε λοιπόν….
Θάνος Κλωνόπουλος: Ωραία εντάξει, συγνώµη…
Μάρκελλος Νύχτας: Trash tv δεν δέχοµαι να γίνεται θέλεις;
Θάνος Κλωνόπουλος: Εντάξει θα το συνεχίσουµε.
Μάρκελλος Νύχτας: ∆εν θα το συνεχίσουµε, θα το πιάσεις όλο από την αρχή και θα
το σβήσεις όλο αυτό το πράγµα! Πες µου τι να σου απαντήσω εγώ αυτή τη στιγµή!
Τι να σου απαντήσω! Όχι δεν είµαι ηλίθια; Αυτό πρέπει να κατεβάσω το παντελόνι
µου ή να σου πω τι δηλαδή πάνω σ’ αυτό το πράγµα; Τι να σου απαντήσω σ’ αυτό
που µε ρωτάς; Είσαι δηµοσιογράφος; Τι ηλικία έχεις που µου παίρνεις συνέντευξη
αυτή τη στιγµή;
Θάνος Κλωνόπουλος: Όχι, 19, 19
Μάρκελλος Νύχτας: Λοιπόν 19; ∆εν δίνω συνεντεύξεις σε 19! Είναι δυνατόν αυτό το
πράγµα; Έρχεσαι να µιλήσεις σοβαρά σ’ έναν άνθρωπο και του λες αυτό το πράγµα;
Θάνος Κλωνόπουλος: Εντάξει έχετε δίκιο
Μάρκελλος Νύχτας: Πήγαινε να κάνεις παρέα µε το Μουρατίδη!
Θάνος Κλωνόπουλος: Εντάξει έχετε δίκιο κύριε Νύκτα έχετε δίκιο ζητώ συγνώµη.
Μάρκελλος Νύχτας: Μα τι δε µπορεί να είσαι εσύ δηµοσιογράφος και να λες αυτά τα
πράγµατα!
Θάνος Κλωνόπουλος:
Εντάξει ζητώ συγνώµη, απλώς µετέφερα αυτά που
ακούστηκαν γι’ αυτό.
Μάρκελλος Νύχτας: Τι ακούστηκαν δεν ξέρει ο κόσµος τι άκουσε; Τη γνώµη µου δεν
θέλεις γι’ αυτό που ακούστηκε;
Θάνος Κλωνόπουλος: Ωραία γι’ αυτό που ακούστηκε.
Μάρκελλος Νύχτας: Ξαναλέγοντάς µου αυτό που λέει ο Μουρατίδης;
Θάνος Κλωνόπουλος: Ζήτώ συγνώµη που το ξαναείπα..
Μάρκελλος Νύχτας: Τι να σου πω τώρα σ’ αυτό το θέµα δηλαδή, πήγα µια χαρά να
σου απαντήσω κι άρχισες να κάνεις trash TV, δεν µας φτάνουν δηλαδή όλα αυτά που
έχουµε στο κεφάλι µας;
Θάνος Κλωνόπουλος: Συγνώµη είµαι και κουρασµένος και γι’ αυτό …ζητώ
συγνώµη..
Μάρκελλος Νύχτας: ∆εν µου φαίνεσαι κουρασµένος µια φορά ξεκούραστος µου
φαίνεσαι 19 χρονών που την βρήκες την κούραση;
Θάνος Κλωνόπουλος: Είµαι από τις 8 το πρωί στο δρόµο.
Μάρκελλος Νύχτας: Εγώ από τι ώρα είµαι;
Θάνος Κλωνόπουλος:
∆εν ξέρω, σας παρακαλώ συγνώµη, ζητώ συγνώµη,
πραγµατικά ζητώ..
Μάρκελλος Νύχτας: Τώρα όµως εγώ δεν έχω διάθεση να απαντήσω σ’ αυτά που λέµε
Θάνος Κλωνόπουλος: Πρέπει να ηρεµήσετε.
Μάρκελλος Νύχτας: Τι να ηρεµήσω; ∆εν φτάνει.
Παρεµβαίνει ένας από τους καθηγητές του Fame Story και λέει: Πάµε απέναντι να
πάρουµε κάτι χαρτιά και ξαναβγαίνουµε.
Μάρκελλος Νύχτας: ΟΚ.»
Η εκποµπή µεταδόθηκε µε υπότιτλο «Μουρατίδης: σκάσε ηλίθια…». Πρόκειται περί
υποβαθµισµένης εκποµπής, η οποία προβλήθηκε σε ώρα παιδικής τηλεθέασης. Για
την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Όµως πλέον τούτων κατά τη διάρκεια της εν
λόγω εκποµπής η τηλεπαρουσιάστρια απευθύνθηκε προς το τηλεοπτικό κοινό και το
κάλεσε να συµµετάσχει στην εκποµπή, για να κερδίσει το ποσό των 5.000 ευρώ. Η
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συµµετοχή µπορούσε να γίνει µε τηλεφωνική γραµµή υψηλής χρέωσης, της οποίας ο
αριθµός προβαλλόταν στην οθόνη µε µεγάλη γραµµατοσειρά. Αντιθέτως η τιµή
χρέωσης της τηλεφωνικής επικοινωνίας προβαλλόταν στην οθόνη µε γραµµατοσειρά
πολύ µικροτέρου µεγέθους του αριθµού τηλεφώνου και εντεύθεν δυσανάγνωστης.
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η
κύρωση του προστίµου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, 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 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το
εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 30.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. ιδιοκτήτρια του
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ:
α) τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη προβάλλει υποβαθµισµένες
εκποµπές, µε απειλή επιβολής άλλων αυστηροτέρων κυρώσεων
β) τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 ευρώ για τη δεύτερη των εις το
αιτιολογικό εκτροπών.
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 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ.
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 22α Μαρτίου 2005.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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