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Σήμερα ημέρα Τρίτη  16 Νοεμβρίου 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 Δεμίρη, 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  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού  MEGA CHANNEL ενδεχομένη παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 19η  Οκτωβρίου 2010.

1. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι .  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους,  ενώ  ο  έλεγχος  και  η  επιβολή  των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

ΙΙ.  Το άρθρο 8 παρ. 1 και 3 του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί 
φορείς οφείλουν να μην μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν 
σοβαρά  τη  σωματική,  πνευματική  ή  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  και   ιδίως 
προγράμματα που περιέχουν  πορνογραφικές  σκηνές  ή  σκηνές  άσκοπης  βίας  ή  να 
μεταδίδουν στα ειδησεογραφικά τους προγράμματα φυσικές σκηνές βίας, χωρίς αυτό 
να είναι αναγκαίο για την πληροφόρηση του κοινού για κάποιο γεγονός και  όλα τα 
τηλεοπτικά προγράμματα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της 
δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα 
και στην εν γένει ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων, γι΄αυτό σε κάθε 
κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολο, το οποίο μεταδίδεται επί της οθόνης, σε 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  5  παρ.  10  του  Π.Δ/τος  100/2000,  κατά  το  οποίο  η  τηλεοπτική 
διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους.

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.
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Β. Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
με  διακριτικό  τίτλο  MEGA CHANNEL και  της  παρακολουθήσεως  από 
μαγνητοταινία ροής προγράμματος της  19.6.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά 
την 19.6.2010 από ώρας  0:56:04 έως 0:56:24, προβλήθηκαν τα εξής:
΄Ενα μικρό αγόρι να ρίχνει στην ποτίστρα δύο γαϊδουριών δύο Red Bull.  Το πίνουν 
και αρχίζουν να πετούν.  Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος.
-Μαμά, μαμά, έλα σε παρακαλώ.  Μπορώ να πάω στο στριπτιτζάδικο;
-Τι λες αγόρι μου;  Πετάει ο γάιδαρος;  
(Από το παράθυρο βλέπει τα γαϊδούρια να πετούν)  
-Αα, Θεέ μου!
Στη συνέχεια εμφανίζεται ο νεαρός στο στριπτιτζάδικο να διασκεδάζει με το θέαμα.
Στο τέλος βλέπουμε σε όλη την οθόνη το κουτάκι του ποτού και από κάτω 
εμφανίζεται και εκφωνείται «Το Red Bull δίνει φτερααά» 

Πρόκειται  περί  τηλεοπτικής  διαφημίσεως  του  ως  άνω  ποτού  κατά  τρόπο  που 
ενδέχεται να βλάψει την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.  Για την εν λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο 
Γιάννης  Παπακώστας  και  ο  Κωνσταντίνος  Τσουράκης  κατά τους  οποίους  δεν  θα 
έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό καμία διοικητική κύρωση. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτρια  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL τη  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως όπως μη προβάλλει  διαφημίσεις  που ενδέχεται  να βλάψουν την ηθική 
ανάπτυξη των ανηλίκων, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

     Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  16η Νοεμβρίου  2010,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  2α Δεκεμβρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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