ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 117 /3.12.2002
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2002 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,
Αργύριος Καρράς, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Χαραλάµπης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό STAR CHANNEL – ΝΕΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψιν:
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.
ΙΙ. Τo άρθρo 7, του Κανονισµού 1/1991, κατά τo οποίoν η ιδιωτική ζωή είναι
σεβαστή και η µετάδοση πληροφοριών για αυτή επιτρέπεται µόνο όταν επιβάλλεται
από λόγους δηµοσίου συµφέροντος που υπερβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση το
συµφέρον σεβασµού της ιδιωτικής ζωής.
ΙΙΙ. Το άρθρο 3, παρ. 1 στοιχ. β του Ν.2328/1995, κατά το οποίον η κάθε είδους
εκποµπές πρέπει να σέβονται τον ιδιωτικό βίο κάθε προσώπου περί του οποίου
µεταδίδονται στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του.
ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β και γ του Ν. 2328/1995, µε το οποίο προβλέπονται
διοικητικές κυρώσεις για παράβαση της εθνικής νοµοθεσίας.
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 της υπό του Συµβουλίου παρακολουθήσεως του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του
τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL – ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κατά την
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30.8.2002 και των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά τη
διάρκεια του εν λόγω δελτίου ειδήσεων παρουσιάστηκε ρεπορτάζ µε τον τίτλο «Το
STAR ερευνά» µε αντικείµενο την ατζέντα του φεροµένου ως τροµοκράτη
Αλεξάνδρου Γιωτοπούλου. Στην εν λόγω ατζέντα αναφερόταν ο αριθµός της
τηλεφωνικής συσκευής φίλης της συντρόφου του προαναφερθέντος ανδρός. Η
δηµοσιογράφος που συνέταξε το ρεπορτάζ εµφανίσθηκε να πληκτρολογεί τον αριθµό
της συγκεκριµένης τηλεφωνικής συσκευής και στη συνέχεια µεταδόθηκε η συνοµιλία
της δηµοσιογράφου µετά της κατόχου της συσκευής, η οποία δέχθηκε ότι για πολλά
χρόνια εργαζόταν µε τη σύντροφο του Αλεξάνδρου Γιωτοπούλου στη ίδια Σχολή και
στη συνέχεια δήλωσε «δεν έχω άλλα να σας πω». Η παρέµβαση στην ιδιωτική ζωή
της κατόχου της ως άνω συσκευής έγινε χωρίς να υπάρχει λόγος δηµοσίου
συµφέροντος και αποκλειστικώς µε σκοπό την τηλεθέαση. Πρόδηλον είναι ότι από
την παρουσίαση του αριθµού της τηλεφωνικής συσκευής και της αναφοράς της
ιδιότητος της κατόχου αυτής µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η ταυτότητα της εν
λόγω γυναικός. Ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο σταθµό για την ως άνω εκτροπή η
κύρωση του προστίµου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
ραδιοφωνικό σταθµό STAR CHANNEL – ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. η κύρωση του
προστίµου. Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, της εξ 9,4 %
µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου
τελέστηκε η παράβαση, της εκ 17.381.641.826 δραχµών αξίας του µεριδίου αγοράς
των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το πρώτο επτάµηνο του 2002, που έχει αποκτήσει
ο ως άνω σταθµός, του εξ 1.176.430.582 δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει
πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί
στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 99/1999, 107/1999, 115/2000, 122/2000,
162/2001, 200/2002, 208/2002, 8/2002, 42/2002, 49/2002, 50/2002, 68/2002,
76/2002, 77/2002, 116/2002 διάφορες κυρώσεις, εκ των οποίων µε τις 42/2002,
76/2002, 77/2002 και 116/2002 επεβλήθη η κύρωση του προστίµου των 200.000,
30.000, 30.000 και 60.000 ευρώ, αντιστοίχως, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο
ποσό των 60.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό STAR CHANNEL – ΝΕΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. την διοικητική κύρωση του προστίµου των 60.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την
προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρίας «Νέα Τηλεόραση ΑΕ» που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής, στην
οδό ∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 094281721, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Την εταιρία «CARAMBOLE HOLDINGS S.A.», που εδρεύει στο
Λουξεµβούργο, στην οδό 50, Route d´ Esch, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
3. Το « Ίδρυµα Τύπου Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Φιλελλήνων
30-32, µε ΑΦΜ 094073225, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
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4. Την εταιρία «NOSNEB HOLDING S.A.», που εδρεύει στο Λουξεµβούργο,
στην οδό 50, Route d´ Esch, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
5. Την εταιρία «FAIRGREEN HOLDINGS LIMITED» που εδρεύει στην
Λευκωσία της Κύπρου, στην οδό Iris Tower, of 602-702, Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου ΙΙΙ και Αγαπήνορος, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
6. Την εταιρία «SINBAD S.A.», που εδρεύει στο Λουξεµβούργο, στην οδό 50,
Route d´ Esch, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
7. Την εταιρία «NOCERA HOLDINGS LIMITED» που εδρεύει στην Λευκωσία
της Κύπρου, στην οδό Iris Tower, of 602-702, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
και Αγαπήνορος, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
8. Την εταιρία «AMNATOS S.A.» που εδρεύει στο Λουξεµβούργο στην οδό 73,
Cote d´ Eich, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
9. Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήµ, κάτοικο Ταύρου Αττικής, στην οδό
∆ήµητρος 37, ως Πρόεδρο ∆.Σ.
10. Του Αλέξάνδρου Σηµαντήρη του Νικολάου, κάτοικο Ταύρου Αττικής, στην
οδό ∆ήµητρος 37, ως αντιπροέδρου ∆.Σ.
11. Του Βασιλείου Αλεξάκη του ∆ηµητρίου, κάτοικο Ταύρο Αττικής, στην οδό
∆ήµητρος 37, ως µέλος του ∆.Σ.
12. Του Βασιλείου Πριναράκη του Στυλιανού, κάτοικο Ταύρο Αττικής, στην οδό
∆ήµητρος 37, ως µέλος του ∆.Σ.
13. Του Σταύρου Οικονόµου του ∆ηµητρίου, κάτοικο Ταύρο Αττικής, στην οδό
∆ήµητρος 37, ως µέλος του ∆.Σ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η ∆εκεµβρίου 2002.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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