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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.    

 
 
 

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΑΝΤΕΝΝΑ  ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 9η  Μαρτίου 2010. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
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. 1,2,3,4 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 ραδιοφωνίας και της 
τηλεόρασης καθώς και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ο δηµοσιογράφος 
υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και στο πλαίσιο της δηµοσιογραφικής 
δεοντολογίας, έχει το δικαίωµα, να µεταδίδει ανεµπόδιστα πληροφορίες και σχόλια 
για να εξασφαλίσει την ενηµέρωση της κοινής γνώµης, το Σύνταγµα και η εν γένει 
έννοµη τάξη της χώρας πρέπει να παραµένουν σεβαστά ακόµη και όταν ασκείται 

 1



κριτική σε συγκεκριµένους νόµους και θεσµούς και η τήρηση των γενικά παραδεκτών 
κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική διατύπωση και 
εκφορά λόγου είναι απαραίτητη. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συµπεριφοράς. 

 
IV. 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 από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 
 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από  µαγνητοταινία της 
εκποµπής «ΡΑ∆ΙΟ ΑΡΒΥΛΑ»  της 4.03.2010 προέκυψαν τα ακόλουθα:  Πρόκειται 
περί σατιρικής εκποµπής η οποία άρχισε τις τελευταίες ώρες της 3.3.2010 και 
επεκτάθηκε έως τις πρώτες ώρες της 4.3.2010.  Αµέσως µετά το µεσονύκτιο 
προβλήθηκε εικόνα του κυβερνητικού του οποίου το πρόσωπο ήταν καλυµµένο µε 
µωσαϊκό και άρχισε να αναγγέλλει τα οικονοµικά µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση προς 
αποκατάσταση της οικονοµικής οµαλότητος.  Μετά από λίγο έπαυσε η προβολή της 
εικόνος του κυβερνητικού εκπροσώπου και εµφανίστηκε ολόγυµνο ζεύγος ανδρός και 
γυναικός κατά τη διάρκεια συνουσίας από την οπισθία πλευρά.  Επακολούθησε 
εµφάνιση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά τον ίδιο τρόπο, απαγγέλλοντας το 
επόµενο κυβερνητικό µέτρο και µετά εµφανίστηκε εκ νέου το ζεύγος κατά τη 
διάρκεια συνουσίας κατά την οποία ο άντρας ήταν ξαπλωµένος και από πάνω του η 
γυναίκα µε το πρόσωπο στο φακό.  Η αυτή διαδοχή κυβερνητικού εκπροσώπου και 
ζεύγους σε διάρκεια σεξουαλικής συνεύρεσης µε διαφορετικές στάσεις προβλήθηκε 
κατ΄ επανάληψη.  Το πρόσωπο του ανδρός δεν εµφανιζόταν αλλά το πρόσωπο της 
γυναικός προβαλλόταν, καθώς επίσης ακούστηκαν φράσεις της γυναίκας όπως: «έλα 
ρε µαλάκα», «σκίσε µε», «πιο δυνατά» και άλλα.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 
γεννητικά όργανα του ανδρός και της γυναικός, ούτως ή άλλως, δεν ήταν εµφανή 
λόγω των σεξουαλικών πράξεων, αλλά εν πάση περιπτώσει η περιοχή της επαφής 
καλυπτόταν µε µωσαϊκό.  Κατά την άποψη της Ολοµελείας η σάτιρα δεν είναι 
δυνατόν να εξικνείται µέχρι τον διασυρµό των προσώπων, ούτε είναι δυνατόν υπό το 
πρόσχηµα της σάτιρας να προβάλλεται δια της τηλεοράσεως πορνικό υλικό.  Ούτε 
τέλος από καµιά διάταξη νόµου υφίσταται ασυδοσία των εκποµπών µετά το 
µεσονύκτιο.  Η τηλεόραση είναι δηµόσιο αγαθό και παραχωρείται η δυνατότητα 
χρήσεως σε τηλεοπτικούς σταθµούς για την προβολή προγραµµάτων εντός των ορίων 
που διαγράφονται από την προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγµατος, δηλαδή προς 
µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης και πάντοτε µε 
ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ο σεβασµός 
της αξίας του ανθρώπου.  Η προβολή της ως άνω γυναικός κατά τον προαναφερθέντα 
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τρόπο και η προβολή σεξουαλικών πράξεων µε σύγχρονη εκφορά των 
προαναφερθεισών φράσεων συνιστά παραβίαση του Συντάγµατος και της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.    
 
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 15,4 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την περίοδο 2008-2009 της εκ 
167.659.255 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης έτους 2008, 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, 
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 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 
150.000 ευρώ.   Μειοψήφησαν τα µέλη Εύη ∆εµίρη και Γιάννης Παπακώστας, κατά 
τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 200.000 ευρώ. 
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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 την διοικητική 
κύρωση του προστίµου των 150.000 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 9η Μαρτίου 2010. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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