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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Απριλίου 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 Γιάννης 
Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
την εταιρεία µε την επωνυµία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού 
EXTRA CHANNEL-3  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 5η Απριλίου 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 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 3 παρ. 1 περιπτ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο κάθε προσώπου, το όνοµα του οποίου ή στοιχεία 
επαρκή για τον προσδιορισµό του µεταδίδονται. 
 
 
ΙΙΙ. Τα άρθρα 4 παρ. 1 , 5 παρ. 1, 9 παρ. 2 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία δεν 
επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων µε τρόπο ο οποίος υπό τις συγκεκριµένες 
συνθήκες µπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισµό, ενώ εξάλλου η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής, όσο το δυνατόν πλήρης και τα γεγονότα 
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πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης και τέλος τα πρόσωπου 
που συµµετέχουν ή αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν 
αξιοπρεπούς συµπεριφοράς. 
 
 
ΙV. 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. 

 
 

Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού EXTRA CHANNEL-3, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Κατά την 1.12.2004 και περί ώραν 16ην,  διαρκούσης της εκποµπής µε το 
διακριτικό τίτλο «∆ΕΝ ΗΞΕΡΕΣ ∆Ε ΡΩΤΑΓΕΣ», ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε 
σε έκθεση ζωγραφικής η οποία είχε πραγµατοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο του 
παιδικού µουσείου στην Πλάκα, µε πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι, κατά την άποψή 
του, µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στα µικρά παιδιά που εισέρχονται στο 
παιδικό µουσείο. Υπότιτλος της εκποµπής ήταν «Εικόνες σοκ στο παιδικό µουσείο». 
Η αναφορά του τηλεπαρουσιαστού δεν ήταν ακριβής, γιατί η έκθεση ζωγραφικής 
ήταν εκτός του µουσείου. Επικοινώνησε τηλεφωνικώς µε την εκποµπή η διευθύντρια 
του Μουσείου, η οποία ενηµέρωσε τον τηλεπαρουσιαστή ότι η έκθεση ζωγραφικής 
δεν είναι στο χώρο του µουσείου, αλλά στο υπόγειο νεοκλασικού κτηρίου, στο οποίο 
φιλοξενείται το παιδικό µουσείο. Ο τηλεπαρουσιαστής απευθύνθηκε επιτιµητικώς 
προς τη διευθύντρια του µουσείου λέγοντας, «εάν υπήρχε δίπλα στο µουσείο οίκος 
ανοχής, δεν θα έπρεπε το µουσείο να γνώριζε τι γίνεται γύρω του;…. δεν τιµά το 
µουσείο σας…… που είστε σε θέση διευθυντή …… δε σας τιµά αυτό…..  έπρεπε να 
κάνετε ελέγχους…….  συγχαρητήρια που εµπιστευόµαστε τα παιδιά µας σε αυτούς 
που δεν ελέγχουν για να προστατεύσουν τα ανήλικα…». Αναµφιβόλως πρόκειται 
περί εκποµπής κατά την οποίαν ο τηλεπαρουσιαστής αφενός ανέφερε ανακριβή 
γεγονότα ως προς τη σχέση του παιδικού µουσείου προς την έκθεση ζωγραφικής, και 
αφετέρου συµπεριφέρθηκε προς τη διευθύντρια του µουσείου κατά τρόπο 
αναξιοπρεπή.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η κύρωση του προστίµου. 

 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,7-1% % µεριδίου τηλεθέασης που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εξ 
86.763,05 ευρώ  αξίας του µεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του 
εκ 2.864.925,20 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις  115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004, 
81/30.3.2004, 244/27.7.2004, 338/9.11.2004, 346/16.11.2004, 7/4.1.2005, 
34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005 διάφορες κυρώσεις ενδείκνυται 
όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ. 
 

 2



Μειοψήφησε εκ των µελών η ΄Ιρις Αυδή-Καλκάνη, κατά την οποία θα έπρεπε να 
επιβληθεί η κύρωση του προστίµου των 30.000 ευρώ. 
 

 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 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  ΕΧCOM A.E  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό 
Τσαλαβούτα 9,  µε ΑΦΜ 094316866, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Ηλία Γεωργουλέα του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, στην οδό ∆ηµ. 
Αιγηνίτου 8, µε ΑΦΜ 109830193, ∆.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η Απριλίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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