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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 Ιουλίου 2006 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.    

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

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

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 18η Ιουλίου 2006. 

 
2. 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 οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει 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 ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι 
απαραβίαστη.  
 
II. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 και 2 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να 
µην δηµιουργούν σύγχυση.  Τέλος, ανακρίβειες διορθώνονται αµέσως στο πλαίσιο 
της ίδιας ή παρόµοιας εκποµπής. 
 
ΙΙΙ.  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 από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ANTENNA TV Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
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ΑΝΤΕΝΝΑ, της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου 
ειδήσεων του σταθµού κατά την 18.1.2006 και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   Η τηλεπαρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων είπε τα εξής: 
«Σε ηµέρες 17 Νοέµβρη πάντως παραπέµπουν οι έρευνες της αστυνοµίας και της 
αντιτροµοκρατικής για τους ληστές µε τα µαύρα. Τα µέχρι τώρα στοιχεία µάλιστα, 
που έχει η αντιτροµοκρατική, δείχνουν ως αρχηγό της οµάδας ένα σεσηµασµένο 
πρόσωπο από τον αναρχικό χώρο. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες λοιπόν πρόκειται για 
το Γιάννη Σεϊσίδη, ο πατέρας του οποίου µίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤΕΝΝΑ και 
λέει ότι επί χρόνια οι διωκτικές αρχές κυνηγούσαν το γιο του ως µέλος της 17 
Νοέµβρη».  Συγχρόνως προβλήθηκε η φωτογραφία του Παναγιώτη Καραλέµα. 
 
Πρόκειται περί δελτίου ειδήσεων κατά το οποίο έγινε αναφορά στις ληστείες που 
είχαν λάβει χώρα κατά την 16.1.2006.  Ανακοινώθηκε ότι ένας εκ των ληστών ήταν ο 
Συµεών Σεϋσίδης και συγχρόνως προβλήθηκε φωτογραφία του Παναγιώτη 
Καραλέµα, η οποία είχε ανασυρθεί από το αρχείο του τηλεοπτικού σταθµού, άνευ 
προηγουµένου υπευθύνου ελέγχου, περί της ταυτότητος ονοµατεπωνύµου και 
φωτογραφίας του εν λόγω εγκληµατία.  Εντεύθεν δηµιουργήθη σύγχυση ότι 
συµµετείχε στο ως άνω έγκληµα ο εις την φωτογραφία εικονιζόµενος Παναγιώτης 
Καραλέµας.  ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι ότι παρά την µετά ταύτα διαπίστωση της 
ανακριβείας, ο τηλεοπτικός σταθµός δεν έχει προβεί, ως όφειλε σε άµεση διόρθωση.  
Για την εν λόγω εκτροπή,  ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική κύρωση του 
προστίµου.  Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης κατά τον οποίο 
θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως και εκ των µελών ο 
Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τον οποίο δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καµία κύρωση  
 
 
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, 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, 
312/20.6.2006, 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 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει 
να καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ.    Μειοψήφησε εκ των µελών ο Νέστωρ 
Κουράκης κατά τον οποίο το πρόστιµο θα έπρεπε να προσδιοριστεί στο ποσόν των 
15.000 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  την διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 30.000 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 25η Ιουλίου 2006. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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