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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 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 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η  Φεβρουαρίου 2010. 

 
1. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. 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. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. ∆/τος 100/2000, κατά τα οποία 
απαγορεύεται η συγκεκαλυµµένη τηλεοπτική διαφήµιση, θεωρείται δε 
συγκεκαλυµµένη διαφήµιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραµµα  α) 
εµπορευµάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυµίας, του σήµατος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εµπορευµάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η 
παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε διαφηµιστικό 
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης. 
 
ΙΙΙ. 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 του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 7.1.2010, 
έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:   κα. Όλγα Τρέµη: Κι εµείς, κυρίες και 
κύριοι να αλλάξουµε κλίµα. Μια νέα µεγάλη προσφορά δίνει στους αναγνώστες της 
από αυτήν την Κυριακή  και για έξι εβδοµάδες η εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». 92 
µοναδικά ερωτικά τραγούδια πολλών δηµιουργών µε την ανεπανάληπτη ερµηνεία του 
Γιάννη Πάριου, τραγούδια σταθµός του µεγάλου καλλιτέχνη, που όλοι έχουµε 
σιγοτραγουδήσει, συγκεντρωµένα σε µία πολυτελή κασετίνα µε έξι CD. 
Ακολούθως προβάλλεται ρεπορτάζ µε την εικόνα του Γιάννη Πάριου σε πρώτο πλάνο 
ενώ ακούγεται η µουσική του και καταγράφονται οι κάτωθι λεζάντες: 
καταγράφονται οι κάτωθι λεζάντες: «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟΥ 
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Έχει υµνήσει και συνεχίζει να υµνεί την αγάπη και τη 
θάλασσα όσο κανείς άλλος ερµηνευτής. Η φωνή του βελούδινη και ξεχωριστή. Ο 
Γιάννης Πάριος, ο ερωτικός θα είναι από αυτή την Κυριακή στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 
για να µας ταξιδέψει για ακόµη µια φορά µε γνωστές επιτυχίες και αγαπηµένα 
διαχρονικά τραγούδια. 
Παρουσιάζεται να µιλά για την εκδοτική αυτή προσφορά ο ίδιος ο κ. Γιάννης Πάριος. 
Γιάννης Πάριος: Αυτό που φρόντισα περισσότερο για να είµαι πιο αληθινός στα 
τραγούδια µου, φρόντισα την ψυχή µου , την αλήθεια της ψυχής µου. 
Ακολουθούν οι δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Ράπτη µε την ιδιότητά του ως 
Αρχισυντάκτης της εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». 
κ. Χρήστος Ράπτης: Είναι ένας καλλιτέχνης µε τεράστια διάρκεια, µε 
διαχρονικότητα κι αντοχή στο χρόνο. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 92 ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗ 
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Η νέα µεγάλη προσφορά της εφηµερίδας αποτελείται από 6 
CD µε 92 µοναδικά ερωτικά τραγούδια από κανονικές, αλλά και στούντιο 
ηχογραφήσεις, συγκεντρωµένα σε πολυτελή κασετίνα. 
Σ’ αυτό το σηµείο παρουσιάζει την προσφορά ο κ. Μπάµπης Κούτρας µε την ιδιότητά 
του ως Αρχισυντάκτης της εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». 
κ. Μπάµπης Κούτρας: Είναι µια σειρά µε αυστηρή επιλογή από τραγούδια που µια 
ολόκληρη γενιά έµαθε, τραγούδησε και γαλουχήθηκε. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Ο Γιάννης Πάριος ερµηνεύει επιτυχίες του Μάριου Τόκα, 
του Γιάννη Χατζηνάσιου, του Γιάννη Σπανού, του Αντώνη Βαρδή κι άλλων πολλών 
συνθετών. 
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ∆ΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ CD ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟΥ 
Το λόγο παίρνει ο κ. Μάκης Μάτσας, πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας ΜΙΝΩΣ 
ΕΜΙ. 
κ. Μάκης Μάτσας : Τραγούδησε µε τη φωνή του τον καηµό του κάθε ερωτευµένου, 
που εκείνος δίσταζε να τα πει ο ίδιος. 
ΜΑΚΗΣ ΜΑΤΣΑΣ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΝΩΣ ΕΜΙ 
Το σχολιασµό συνεχίζει ο κ. ∆ηµήτρης Παγαδάκης, παραγωγός Ρ/Σ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»  
κ. ∆ηµήτρης Παγαδάκης: Ο Γιάννης Πάριος έχει τραγουδήσει µε επιτυχία κι έχει 
σφραγίσει µε τις ερµηνείες του όλη την ελληνική δισκογραφία. 
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει µαζί µε την 
εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» δωρεάν το πρώτο από τα 6 CD µαζί µε την κασετίνα κι 
ένα δωσεκασέλιδο ένθετο. 
Το ρεπορτάζ ολοκληρώνεται µε προβολή διαδοχικών εικόνων του Πάριου και του 
εξώφυλλου του CD της προσφοράς υπό τη µουσική του Έλληνα τραγουδιστή. 
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ∆ΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ CD ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟΥ. 
 
 
Πρόκειται περί κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 7.1.2010 ηµέρας Πέµπτης κατά τη 
διάρκεια του οποίου η τηλεπαρουσιάστρια διαφήµισε την κυκλοφορία της 
εφηµερίδος ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  της εποµένης Κυριακής 10.1.2010 του ιδίου µηνός στο 
οποίο θα συµπεριλαµβανόταν CD µε τραγούδια του Γιάννη Πάριου.   Αναµφιβόλως 
πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως της ως άνω εφηµερίδος η οποία 
µπορούσε να προβληθεί εντός της σφήνας των διαφηµίσεων.  Ενόψει του ότι δεν 
πρόκειται περί γεγονότος της ιδίας ηµέρας δεν µπορούσε να είναι είδηση.  Το γεγονός 
ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού προβλήθηκε και η εικόνα του Γιάννη Πάριου 
µε µουσική υπόκρουση από τραγούδια του δεν µεταβλήθηκε η συγκεκαλυµµένη 
διαφήµιση σε είδηση.  Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 19,4 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2008-
2009, της εξ 233.979.053 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εκ 
32.107.234,59 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις 68/8.10.2002, 79/16.10.2002, 204/1.4.2003, 218/8.4.2003, 316/1.7.2003, 
330/22.7.2003, 344/29.7.2003, 352/23.9.2003, 371/11.11.2003, 373/11.11.2003, 
11/20.1.2004, 21/27.1.2004, 48/17.2.2004, 53/17.2.2004, 88/30.3.2004, 
134/11.5.2004, 151/25.5.2004, 169/9.6.2004, 183/22.6.2004, 250/3.8.2004, 
4/4.1.2004, 5/4.1.2005, 27/25.1.2005, 54/15.2.2005, 128/11.4.2005, 156/26.4.2005, 
167/10.5.2005, 187/17.5.2005, 192/24.5.2005, 251/29.6.2005, 252/29.6.2005, 
253/29.6.2005, 352/20.9.2005, 396/11.10.2005, 401/11.10.2005, 411/18.10.2005, 
478/5.12.2005, 479/5.12.2005, 4/4.1.2006, 167/3.4.2006, 174/4.4.2006, 237/9.5.2006, 
306/20.6.2006, 314/27.6.2006, 336/11.7.2006, 337/11.7.2006, 350/18.7.2006, 
391/29.8.2006, 459/10.10.2006, 499/10.11.2006, 509/14.11.2006, 4/9.1.2007, 
44/29.1.2007, 167/27.3.2007, 227/8.5.2007297/29.5.2007, 399/10.7.2007, 
416/24,7,2007, 473/18.9.2007, 559/20.11.2007, 122/4.3.2008, 136/13.3.2008, 
322/10.6.2008, 500/7.10.2008, 551/11.11.2008, 552/11.11.2008, 572/18.11.2008, 
90/24.2.2009, 161/14.4.2009, 199/5.5.2009, 206/12.5.2009, 262/26.5.2009, 
429/25.8.2009, 435/26.8.2009, 440/8.9.2009, 514/10.12.2009, 553/1.12.2009, 
36/26.1.2010, 95/9.3.2010 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο 
ποσόν των 20.000 ευρώ.   
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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 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 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφ. 

Μεσογείων & Ρούσου 4, µε ΑΦΜ 094253918, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 
2. Του Ηλία Ευσταθίου Τσίγκα, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ρούσου 4, µε 

Α.Φ.Μ. 013080402, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.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 
 
 

 4


