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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29 Μαρτίου 2005 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης,  και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Ροδόλφος Μορώνης. Απóντες ο Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης 
και το µέλος  Νέστωρ 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 22α Μαρτίου 2005. 

 
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 ΕΣΡ 
που είναι ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει.  

 
ΙΙ. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. ∆/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 νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
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Αιτιολογικό 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου 
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ, της 
παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής αυτού και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Στην εταιρία µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ 
TV Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΕΝΝΑ», χορηγήθηκε από τον Υπουργό Τύπου 
και ΜΜΕ η υπ’ αριθ. 19207/E/9.9.1993 άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και 
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού γενικής στόχευσης. Κατά την 1.12.2004 και από 
ώρας 10ης έως 13ης  διαρκούσης της εκποµπής του ως άνω τηλεοπτικού σταθµού µε 
τον τίτλο «ΠΡΩΪΝΟΣ ΚΑΦΕΣ» η τηλεπαρουσιάστρια απευθύνθηκε στην εκπρόσωπο 
του οίκου ΧΟΥΝΤΑΛΑ µε το ερώτηµα «Από πού έχουνε πάρει γούνες τα κορίτσια 
µας;» και η εκπρόσωπος του οίκου είπε τα εξής:«Ο οίκος γουναρικών ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ 
µια πολύ καλή πρόταση για πρωινές, απογευµατινές και βραδυνές εξόδους, 
απαραίτητο κοµµάτι της γκαρνταρόµπας τα γουναρικά, υπέροχες λοιπόν γούνες 
ρενάρ, βιζόν και όλα τα σχέδια, καθώς και δερµάτινα µε γούνα θα βρείτε στον οίκο 
ΧΟΥΝΤΑΛΑ. Πάµε να δούµε τι µας προτείνει ο οίκος ΧΟΥΝΤΑΛΑ µαζί µε το 
στυλίστα Κωνσταντίνο Κασπύρη, για να δούµε τι θα φορέσουµε τις κρύες νύχτες του 
χειµώνα. Πάµε λοιπόν να δούµε». Ακολουθεί επίδειξη γουναρικών και δερµατίνων 
ειδών µε γούνες, καθώς και ανακοίνωση ότι τα καταστήµατα είναι ανοιχτά και την 
Κυριακή, ότι είναι δεκτές και πιστωτικές κάρτες και ότι το τηλέφωνο του νέου 
καταστήµατος στην Κηφισιά είναι 80.12.060 και 80.12.061. Είναι αναµφισβήτητο ότι 
η αναφορά του χρόνου λειτουργίας των καταστηµάτων, η επίδειξη των εις αυτά 
προσφεροµένων εµπορευµάτων, η διευκόλυνση πληρωµής µε πιστωτικές κάρτες και 
οι αριθµοί τηλεφώνων του νέου καταστήµατος συνιστούν διαφήµιση, η οποία δεν 
έγινε εντός ειδικών χρονοθυρίδων, αλλά εντός της προαναφερθείσης ψυχαγωγικής 
εκποµπής. Πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης διαφήµισης, η οποία αναµφισβητήτως 
έγινε µε αντάλλαγµα και για την εν λόγω εκτροπή του τηλεοπτικού σταθµού 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική 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, 98/22.3.2005 διάφορες κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ. 
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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 τη διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 20.000 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 , ∆.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 29η Μαρτίου 2005. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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