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Η Ολομέλεια  του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,  ύστερα από πρόσκληση

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 10.1.2017 και

ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε

από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και

τα μέλη  Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία

Μήτρου,  Γεώργιο  Πλειό,  Γεώργιο  Σαρειδάκη και  Δήμητρα Παπαδοπούλου.  Χρέη

γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή Γαλάνη, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο  της  συζήτησης  ήταν  η  ενδεχόμενη  παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής

νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, ιδιοκτησίας

της εταιρείας με την επωνυμία ANTENNA TV Α.Ε., αναφορικά με τη χρήση πλάνων

αρχείου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 5407/6-7-2015

καταγγελία πολίτη, ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός προέβαλε, κατά το μεσημβρινό

δελτίο ειδήσεων της 4ης.7.2015, επεισόδια που είχαν γίνει τα μεσάνυχτα της 3ης προς

4η  Ιουλίου  2015  μεταξύ  μικρού  αριθμού  ατόμων  στα  Εξάρχεια,  αντί  αυτού  δε,

εμφανίστηκε πλήθος ατόμων και μάλιστα ημέρα. 

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 472/16.7.2015, ο οποίος χρεώθηκε

στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και στον ειδικό επιστήμονα Νικόλαο

Αγγελή. Στην συνέχεια, ο ειδικός επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθ. πρωτ.

1326/ΕΣ/14.10.2015 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως

άνω εταιρείας  παρέστησαν  οι:  Εύα  Ντάκουρη,  πληρεξούσια  δικηγόρος,  Γρηγόρης
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Γιαμουγιάννης,  δικηγόρος,  και  Μιχελάκης  Γιάννης,  διευθυντής  ειδήσεων  του

σταθμού. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι παραπάνω απάντησαν ότι γνωρίζουν το

περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους.

Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για

την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 19η.1.2017 και ώρα 14.00 και η

συζήτηση  κηρύχθηκε  περαιωμένη.  Την  19η.1.2017  ο  σταθμός  κατέθεσε  στη

γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 254/19.1.2017 υπόμνημα. 

Την 28η.3.2017 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως,

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και

χρέη  γραμματέως  εκτέλεσε  η  Αναστασία  Μαραζίδου,  υπάλληλος  του  ΕΣΡ.  Η

Ολομέλεια,  αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και άκουσε την

Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου εκ των μελών της, που είχε ορισθεί, από τον Πρόεδρο,

εισηγήτρια. 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την

άσκηση  του  άμεσου  ελέγχου  του  κράτους  επί  της  ραδιοφωνίας  και  της

τηλεοράσεως. 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. 

2. Κατά  το  άρθρο  1  παρ.  1  του  Ν.  3592/2007:  «Σκοπός  των  διατάξεων  τον

παρόντος  νόμου  είναι  η  αντικειμενική  και  με  ίσους  όρους  μετάδοση

πληροφοριών και ειδήσεων».
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3. Κατά  το  άρθρο  1  παρ.  1  εδ.  β'  και  γ'  του  Ν.  2328/1995:  «Οι  άδειες

χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση

τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι

άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την .... αντικειμενική ενημέρωση».

4. Κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Π. Δ/τος 77/2003: «Η χρήση μαγνητοσκοπημένου

υλικού,  πλάνων αρχείου,  αποσπασμάτων κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών

εκπομπών, σηματοδοτείται, καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρήσης, με την ένδειξη

«πλάνα αρχείου» ». 

5. Κατά το άρθρο 5 παρ.  1  και  2 του Π.  Δ/τος 77/2003:  «Η μετάδοση των

γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, τα

γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε

να  μη  δημιουργούν  σύγχυση,  ενώ  εξάλλου  ανακρίβειες  ή  παραπλανητικές

δηλώσεις  διορθώνονται  αμέσως  στο  πλαίσιο  της  ίδιας  ή  παρόμοιας

εκπομπής».  

6. Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003: «Δεν πρέπει να

μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί, ενώ εξάλλου ειδήσεις και

σχόλια  πρέπει  να  διακρίνονται,  αλλά  υποθέσεις  ή  πιθανολογήσεις  δεν

παρουσιάζονται ως γεγονότα».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνεται και ο ευρισκόμενος στο

αρχείο  του  ΕΣΡ  ψηφιακός  δίσκος  με  την  επίμαχη  ροή  προγράμματος,  και  τους

ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προέκυψε

ότι  το  Σάββατο  4  Ιουλίου  2015,  ήτοι  την  παραμονή  του  δημοψηφίσματος  της

επόμενης  ημέρας,  κατά  την  παρουσίαση  από  τον  εγκαλούμενο  σταθμό  δελτίου

ειδήσεων, προβλήθηκαν τα ακόλουθα, όπως αυτά αναφέρονται - κατά λέξιν - στην

ανωτέρω εισήγηση του Ειδικού Επιστήμονος:   

««Βαφειάδης  (παρουσιαστής  των  ειδήσεων): Τέσσερα  άτομα  συνέλαβαν  οι

αστυνομικοί  τα  ξημερώματα  στα  Εξάρχεια  κατά  τη  διάρκεια  επεισοδίων  μεταξύ

νεαρών  και  ανδρών  των  ΜΑΤ  γύρω  από  την  πλατεία  Εξαρχείων.  Ο  Μανώλης

Ασαριώτης  Θα  μας  ενημερώσει.  Μανώλη.  Ασαριώτης  (δημοσιογράφος  σε
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τηλεφωνική επικοινωνία): Νικόλα, κυρίες και κύριοι, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία

και μισή όταν ομάδα νεαρών άναψε φωτιές σε τρεις κάδους απορριμμάτων στην οδό

Στουρνάρη. Αυτούς τους κάδους τους χρησιμοποίησε ως οδοφράγματα. Οι διμοιρίες

των ΜΑΤ έλαβαν εντολή να επέμβουν και για περίπου δυο ώρες είχαμε επεισόδια

στην περιοχή των Εξαρχείων με τους συγκεντρωμένους να εκσφενδονίζουν βόμβες

μολότοφ  και  πέτρες  προς  τους  αστυνομικούς,  οι  οποίοι  απαντούσαν  με  βομβίδες

κρότου-λάμψης και χημικά. Η κατάσταση εκτονώθηκε στις τέσσερις τα ξημερώματα

με  τους  αστυνομικούς  να  συλλαμβάνουν  τέσσερα  άτομα  που  κατηγορούνται  ότι

συμμετείχαν  στα  επεισόδια  χωρίς  ευτυχώς  να  έχουμε  σε  αυτά  τα  επεισόδια

τραυματίες από τη μία ή την άλλη πλευρά ή κάποιες φθορές σε περιουσίες πολιτών.

Εσείς  παρακολουθείτε  στους  δέκτες  σας  τα  πλάνα  από  τα  επεισόδια  στη

συγκέντρωση  στην  πλατεία  Συντάγματος  όταν  ομάδα  νεαρών  ανέβηκε  από  το

Μοναστηράκι συντεταγμένα μέσω της οδού Ερμού, επιτέθηκε φραστικά αρχικά στα

τηλεοπτικά συνεργεία που ήταν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, επιχείρησε να

φθάσει  στη συγκέντρωση  στο Καλλιμάρμαρο αλλά οι  αστυνομικές  δυνάμεις  τους

σταμάτησαν  και  είχαμε  και  δυο  μικροτραυματισμούς.  Ένας  φωτορεπόρτερ  από

διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο και ένας κάμεραμαν από ξένο τηλεοπτικό δίκτυο.

Βαφειάδης: Μανώλη Ασαριώτη, σε ευχαριστούμε.

Λεζάντες: 

• ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Παρατηρήσεις:

Προβάλλονται  πλάνα  από  επεισόδια  σε  δρόμο  μεταξύ  του  κόσμου  και  των

αστυνομικών.  Στο 1 λεπτού και  14 δευτερολέπτων βίντεο που προβάλλεται  με τα

επεισόδια, στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα τον βίντεο αναγράφεται δεξιά στο πάνω

μέρος της οθόνης «ΠΛΑΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ»». 

Η εγκαλούμενη εταιρεία, τόσο κατά την ακρόαση όσο και με το ως άνω υπόμνημα

που κατέθεσε, επεσήμανε ότι κατά τη μετάδοση της είδησης δηλώθηκε προφορικώς

από τον δημοσιογράφο Ασαριώτη ότι επρόκειτο για πλάνα αρχείου, ενώ η σχετική

ένδειξη  εμφανίστηκε  σε  μεταγενέστερο,  αλλά  πάντως  κατά  τη  διάρκεια  της

μετάδοσης  της  σχετικής  είδησης,  χρόνο.  Η  εγκαλουμένη  απέδωσε  την  εν  λόγω

παράλειψη  στο  γεγονός  ότι  έλαβε  χώραν  στα  πλαίσια  ζωντανής  εκπομπής  και

οφειλόταν σε εκ παραδρομής σφάλμα. Επιπροσθέτως, επεσήμανε ότι ήταν ευχερώς
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αντιληπτό από τους τηλεθεατές ότι επρόκειτο για πλάνα αρχείου. Τονίστηκε δε ότι η

μετάδοση της  είδησης έγινε  με  νηφαλιότητα,  μετριοπάθεια,  αντικειμενικότητα και

ψυχραιμία,  ενώ  τα  γεγονότα,  που  συνιστούσαν  εξακριβωμένη  είδηση,

παρουσιάστηκαν με αίσθημα ευθύνης, δίχως υπερβολές, συναισθηματική φόρτιση και

προσωπικές τοποθετήσεις. 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει  όλων  αυτών  καθίσταται  σαφές,  κατά  την  κρίση  της  Ολομέλειας,  ότι  η

καταγγελλόμενη εταιρεία, δια των προστηθέντων από αυτή προσώπων, υπέπεσε εκ

προθέσεως  στην  προαναφερόμενη  ανωτέρω  διοικητική  παράβαση.  Μειοψήφησε ο

Πρόεδρος, κατά τη γνώμη του οποίου δεν τελέσθηκε παράβαση, η οποία να μπορεί να

αποδοθεί σε πρόθεση των δημοσιογράφων να αποκρύψουν από το τηλεοπτικό κοινό

το  γεγονός  ότι  τα  προβαλλόμενα  «πλάνα»  αφορούσαν  γεγονότα  (επεισόδια)

προγενέστερου χρόνου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Δέχεται - κατά πλειοψηφία - ότι η εγκαλούμενη εταιρεία υπέπεσε εκ προθέσεως στην

αναφερόμενη στο σκεπτικό παράβαση. Επιβάλλει – ομοφώνως – στην εταιρεία με την

επωνυμία ANTENNA TV ΑΕ,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ,

τη διοικητική κύρωση  της συστάσεως: όπως, κατά τη διάρκεια των εκπομπών που

προβάλλει,  η  χρήση  μαγνητοσκοπημένου  υλικού,  πλάνων  αρχείου  αποσπασμάτων

κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, σηματοδοτείται, καθ΄ όλη τη διάρκεια

της χρήσης, με την ένδειξη «πλάνα αρχείου».

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 28η Μαρτίου 2017, με την αυτή ως άνω σύνθεση.

Δημοσιεύτηκε την 20η  Σεπτεμβρίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ
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