
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  332233//3300..88..22000055  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Αυγούστου 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  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών ο Νέστορας Κουράκης. 

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Νοµού Σερρών, ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 19η Ιουλίου 2005. 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση 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 νεότητας. 

II. Το άρθρο 9  παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ιδιωτική και οικογενειακή 
ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη καθώς και το άρθρο 8 της συµβάσεως της Ρώµης 
που κυρώθηκε µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 53/1974 κατά το οποίο πάν πρόσωπο 
δικαιούται εις τον σεβασµόν της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής  και τέλος το 
άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. β του Ν.2328/1995 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
πρέπει να σέβονται τον ιδιωτικό βίο κάθε προσώπου η εικόνα του οποίου εµφανίζεται 
στην οθόνη ή τυχαία επαρκεί για τον προσδιορισµό του.    

ΙΙI.  Το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.∆. 77/2003 κατά το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει 
προφανής αναντιστοιχία µεταξύ τίτλου και περιεχοµένου των ειδήσεων. 
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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 νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 

 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Νοµού Σερρών της 
παρακολουθήσεως της µαγνητοταινίας της κατωτέρω εκποµπής και του 
υποβληθέντος υποµνήµατος,  προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την διάρκεια του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 14.2.2005,  ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε σε 
πρωτοφανές περιστατικό που βιντεοσκόπησαν µέσω κινητού τηλεφώνου, µαθητές 
σχολείου των Σερρών.  Επακολούθησε προβολή της ως άνω µαγνητοσκοπήσεως µε 
µωσαϊκό και µε τις κατωτέρω παρεµβαλλόµενες στοιχοµυθίες από τις οποίες 
συνάγεται µαγνητοφώνηση ερωτικής περιπτύξεως δύο προσώπων.  Από τη συζήτηση 
και από την εκµαίευση δηλώσεων των µαθητών του σχολείου, προκύπτει ότι 
πρόκειται περί συνευρέσεως µαθητρίας και ενηλίκου ανδρός µειωµένης πνευµατικής 
ικανότητος και γνωστούς στην περιοχή του σχολείου.  Ειδικότερα, οι 
παρεµβαλλοµένη στη µαγνητοσκόπηση στοιχοµυθία έχει ως ακολούθως: «Χαµογέλα 
λίγο εδώ …. Ηχητικό Μπιπ ….. Γ……ρε…. Ένα φιλί δωσ’ της … χάδια… έλα για 
όλους … Αυτή η φωτογράφηση θα γίνει πολύ τέλεια… Όχι ε; Φύγε να µπορώ να 
παίρνω µε την κάµερα…. Θα τελειώσει η κάµερα γρήγορα! Είναι καλά; Ναι, 
ναι…Μη µιλάτε µη µιλάτε… Άνοιξε τα πόδια σου, Γ… την π….µου µη φωνάζετε 
όλοι… » 
Και οι ερωταποκρίσεις ρεπόρτερ και µαθητών έχουν ως ακολούθως: Ρεπόρτερ : «Οι 
µαθητές του λυκείου µίλησαν στην κάµερα και δειλά λένε λίγα από αυτά που ξέρουν 
ή από αυτά που θέλουν να πουν.» 
Μαθητής: «…. Ε…. αυτή πήγε µε ένα αγόρι και ο άλλος… ο φίλος του, την 
βιντεοσκόπησε.» 
Ρεπόρτερ: «Αυτή ήθελε να την βιντεοσκοπήσουν;» 
Μαθητής : «Ε λογικά τώρα… τι….» 
Ρεπόρτερ: «Α ήθελε» 
Μαθητής: «Αφού δεν έφερε αντίσταση» 
Ρεπόρτερ : «Ναι, ναι, γιατί της είπαν ότι θα της δώσουν λεφτά; Έγινε αυτό;» 
Μαθητής : «Α δεν ξέρω, δεν νοµίζω, αυτά είναι…» 
Ρεπόρτερ: «Αυτό το… αυτός ο µεγάλος ποιος είναι αυτός ο µεγάλος; Που ήταν µαζί 
της;» 
Μαθητής : « ∆εν ξέρω» 
Ρεπόρτερ : «Ήταν κι άλλα παιδιά από το σχολείο σας;» 
Μαθητής: «Ε δεν γνωρίζω» 
Ρεπόρτερ: «Έχουν αποβληθεί παιδιά;» 
Μαθητής: «Το συζητάνε δεν ξέρω» 
Ρεπόρτερ: «∆εν έχουν αποβληθεί ακόµα» 
Μαθητής: «Όχι ακόµα» 
Ρεπόρτερ : «Ποια ώρα σχολάει το ΤΕΕ σχόλασε;» 
Μαθητής: «Έχει ακόµα κάνα τέταρτο.. Μας άφησαν τώρα γιατί είχανε συνέλευση» 
Ρεπόρτερ: «Για ποιο πράγµα γι’ αυτό;» 
Μαθητής: «Νοµίζω» 
Ρεπόρτερ: «Οι καθηγητές:» 
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Μαθητής:  «ναι» 
Ρεπόρτερ: «Α φύγατε γι’ αυτό το λόγο γιατί συζητάνε γι’ αυτό το πράγµα… ξέρεις αν 
θα υπάρξουν κυρώσεις τίποτε; Α τίποτε δεν ξέρεις»
Μαθητής: «τίποτε» 
 
Η ρεπόρτερ πλησιάζει µαθήτρια: «∆εν άκουσες τίποτα;» 
Μαθήτρια: «Όχι τίποτα» 
Ρεπόρτερ (µε πονηρό ύφος) : «Είσαι σίγουρη;»
Μαθήτρια (γελάει αµήχανα) : «Είµαι σίγουρη ναι» 
Ρεπόρτερ (χαµογελώντας) : «Ούτε το βίντεο έχεις δει;» 
Μαθήτρια: «Όχι δεν µου το έδειξε κανένας!» 
Ρεπόρτερ: «Α είσαι η µόνη που δεν το δείξανε; Γιατί;» 
Μαθήτρια: «Ναι ναι» 
Ρεπόρτερ: «Έχεις περιέργεια να το δεις;»
Μαθήτρια (µε σοβαρό ύφος) «Όχι όχι» 
Ρεπόρτερ: «Έµαθες άµα τη βίασαν ή έγινε µε τη θέλησή της;» 
Μαθήτρια: «Α όχι δεν ξέρω τίποτα» 
Ρεπόρτερ: «Απλά έχεις µάθει για το βίντεο» 
Μαθήτρια: «Ε ναι» 
 
Πλάνο µε µαθητή αναφερόµενος σε µαθήτρια: «ξέρει, ξέρει απλά δεν µαρτυράει» 
Μαθήτρια: «∆εν µπορώ να µιλήσω» 
Ρεπόρτερ: «Εσύ την ξέρεις την κοπέλα;» 
Μαθήτρια: «Την ξέρω, την γνωρίζω » 
Ρεπόρτερ: «Και τι έγινε;» 
Μαθήτρια : «∆εν ξέρω τι να σας πω δεν µπορώ να πω τίποτε µην µε πιέζετε!» 
Ρεπόρτερ: «Αφού αυτά κυκλοφορούνε σε όλα τα κινητά και εσύ φοβάσαι να πεις 
κάτι;»
Μαθήτρια: «∆εν…. Απλά εγώ δεν έχω δει τίποτα, ούτε βίντεο ούτε φωτογραφίες ούτε 
τίποτα έχω ακούσει κάποια πράγµατα βασικά αλλά δεν έχω δει τίποτα δεν µπορώ να 
πω κάτι» 
Ρεπόρτερ: «θα αποβάλλουν όλα τα παιδιά που ήταν εκεί:» 
Μαθήτρια: «∆εν γνωρίζω δεν ξέρω τι θα γίνει» 
Ρεπόρτερ: «Αυτό συζητάνε τώρα στο σχολείο;» 
Μαθήτρια: «∆εν γνωρίζω τι να σας πω» 
 
Άλλος µαθητής: «Πήγε εκεί, έγινε ότι έγινε, την τραβούσαν βίντεο ε, αυτά» 
Ρεπόρτερ: «Ήταν και µαθητές από το ΤΕΕ εκτός από τον 35χρονο;» 
Μαθητής: «Ε γι’ αυτό δεν ξέρω δεν σας λέω ψέµατα γι αυτό δεν ξέρω» 
 
Άλλος µαθητής: «Έδιωξαν κάποια παιδιά από το σχολείο» 
Ρεπόρτερ: «Ο λόγος που τους έδιωξαν;» 
Μαθητής: «∆εν ξέρω» 
Ρεπόρτερ: «Είσαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις τίποτα; Ε και γιατί τους έδιωξαν, έτσι 
ξύπνησαν µια µέρα και είπαν διώχνουµε τα παιδιά;»
Μαθητής: «Ε ναι κάτι έκαναν δεν ξέρω όµως τι έκαναν» 
Ρεπόρτερ: «Άκουσες για κάποιο βίντεο ίσως; Για έναν άντρα µε µια κοπέλα;» 
Μαθητής: «∆εν ξέρω τίποτα» 
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Πρόκειται αναµφιβόλως περί παρανόµου παρεµβάσεως στην ιδιωτική ζωή των ως 
άνω δύο προσώπων και περί εκποµπής η οποία µεταδόθηκε µε υπότιτλο 
«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΟΥΣΑΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΣΕ 
ΠΟΡΝΟ» ο οποίος δεν αντιστοιχούσε σε απλή σεξουαλική συνεύρεση δύο µειωµένης 
αντιλήψεως προσώπων.  Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί η 
κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφισαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης και 
τα µέλη Εύη ∆εµίρη και Ροδόλφος Μορώνης κατά τους οποίους δεν συντρέχει λόγος 
επιβολής ουδεµιάς κυρώσεως καθόσον δεν προβλήθηκε συγκεκριµένη σεξουαλική 
σκηνή.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης ψήφισε υπέρ της 
επιβολής προστίµου και προσεχώρησε προς σχηµατισµό πλειοψηφίας στην αµέσως 
επιεικέστερη ψήφο της επιβολής συστάσεως.  Ενόψει του ότι σχηµατίστηκε 
ισοψηφία, υπερισχύει, κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, η κύρωση της 
συστάσεως ως εκ του ότι για την εν λόγω κύρωση έχει ψηφίσει και ο Πρόεδρος. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει της εταιρείας µε την επωνυµία  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού στον τηλεοπτικό σταθµό ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Νοµού Σερρών την διοικητική 
κύρωση της συστάσεως όπως µη παρεµβαίνει στην ιδιωτική ζωή των προσώπων και 
όπως οι υπότιτλοι των εκποµπών ανταποκρίνονται στο περιεχόµενό τους. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Αυγούστου 2005. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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