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 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00  

το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  
στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης,  
η  Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  του 
κρατικού τηλεοπτικού σταθμού  ΕΤ - 1 της εταιρείας με την επωνυμία  ΕΡΤ 
Α.Ε., ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 19η   Σεπτεμβρίου 2011.

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  26  παρ.  4  του  Π.  Δ/τος  109/2010  κατά  το  οποίο  η  παρουσίαση 
οποιασδήποτε  μη  ειδησεογραφικής  εκπομπής  πρέπει  να  σταθμίζει  την  αρνητική 
επιρροή που μπορεί η εκπομπή να ασκήσει στους ανήλικους αν προβληθεί σε χρόνο 
που  συνηθίζουν  να  παρακολουθούν  ανήλικοι  και  οι  εκπομπές  δεν  πρέπει  να 
περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 
πνευματική  ή  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  και  ειδικότερα  προγράμματα  που 
περιέχουν σκηνές άσκοπης βίας.     

ΙΙΙ. Τα άρθρα 1 και 3 της αποφάσεως 6138/Ε/17.3.2000 του Υπουργού Τύπου και 
Μ.Μ.Ε,   κατά  τα  οποία  όλα  τα  τηλεοπτικά  προγράμματα  κατατάσσονται  σε  5 
κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το 
περιεχόμενό  τους  στην  προσωπικότητα  και  στην  εν  γένει  σωματική,  ηθική, 
πνευματική και διανοητική ανάπτυξη των ανηλίκων, ενώ εξάλλου σε κάθε κατηγορία 
κατάταξης αντιστοιχεί το καθοριζόμενο με αυτή την απόφαση οπτικό σύμβολο, το 
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οποίο μεταδίδεται σε εμφανές σημείο της οθόνης και σε μέγεθος, ένταση που καθιστά 
τον 

VI. 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 νόμιμες κυρώσεις.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού 
ΕΤ - 1 της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΤ Α.Ε, του υποβληθέντος υπομνήματος και 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
ελληνικής  ταινίας  «Ο δραπέτης»,  που μεταδόθηκε  στις  7.2.2011 από τον  ως άνω 
τηλεοπτικό σταθμό, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:   
Η κινηματογραφική ταινία «Ο δραπέτης» μεταδόθηκε τη Δευτέρα 07.02.2011 από τις 
12:00 έως τις  13:43 με  σήμανση δεύτερης κατηγορίας  – κατάλληλο,  επιθυμητή η 
γονική συναίνεση. 
Μετά την παρακολούθησή της καταγράψαμε τα εξής σχετικά με τη μετάδοση σκηνών 
ερωτικού περιεχομένου:
08΄:58΄΄ – 11΄:13΄΄ (ενδείξεις video)  
Ο δραπέτης  που βρίσκει  καταφύγιο  σε  έναν  αχυρώνα γίνεται  μάρτυρας  ερωτικής 
σκηνής μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Είναι ξαπλωμένοι με τα ρούχα, φιλιούνται και 
αγκαλιάζονται. Στη συνέχεια ο άνδρας της ξεκουμπώνει τη ρόμπα, και τη φιλά στα 
στήθη, τα οποία προβάλλονται ακάλυπτα. 
59΄:07΄΄ – 1:00΄:30΄΄ (ενδείξεις video)  
Προβάλλεται ερωτική σκηνή μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Ο άνδρας εισέρχεται στο 
δωμάτιο, κατεβάζει τη νυχτικιά της κοπέλας έως τη μέση και την πηγαίνει αγκαλιά 
στο κρεβάτι. Είναι ξαπλωμένοι, φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Ο  άνδρας τη φιλά στο 
λαιμό και τα στήθη, τα οποία προβάλλονται ακάλυπτα. 
1:09΄:25΄΄ – 1:10΄:21΄΄ (ενδείξεις video)
Προβάλλεται  ερωτική  σκηνή  μεταξύ  άνδρα  και  γυναίκας.  Ο  άνδρας  βρίσκεται 
ξαπλωμένος σε χωράφι γυμνός από τη μέση και πάνω. Τον πλησιάζει η γυναίκα και 
αρχίζουν να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται πάνω στα στάχυα. Ο άνδρας τη φιλά 
και τη χαϊδεύει πάνω από τα ρούχα. 
1:25΄:50΄΄ – 1:27΄:02΄΄ (ενδείξεις video)
Παρακολουθούμε τον εξής διάλογο:  
Άγγελος: Παράτησα το μπαρκάρισμα για χάρη σου ομορφούλα. Γιατί έκλαιγες;
Κατερίνα: Δε θα σου δώσω λογαριασμό. Άγγελε,  τα πράγματα δεν είναι  όπως τα 
ήξερες. Πρέπει να μάθεις…
Άγγελος: Τα ξέρω όσα θα μου πεις. Άλλαξες άνθρωπο και είσαι γκαστρωμένη μαζί 
του. Έτσι;
Κατερίνα: Ώστε…
Άγγελος: Σου λέω πως τριγυρίζω μέρες για χατίρι σου. Παραφύλαξα και τα άκουσα 
όλα.
Κατερίνα: Τότε μέριασε να περάσω.
Άγγελος: Λάθος Κατερίνα. Δε μεριάζει έτσι ένας άνδρας που γουστάρει μια γυναίκα 
πιο πολύ από κάθε φορά. Μου ζήτησες να μην πάω με άλλη γυναίκα όσο θα λείπω. 
Και έχεις το λόγο μου πως δεν πήγα. Σε σκεφτόμουν μέρα και νύχτα κι αποζητούσα 
το άγγισμα σου. Στον ύπνο μου με βασάνιζαν τα δυο σου στήθια και η μυρουδιά του 
κορμιού σου. Εμένα δεν με ρώτησες Κατερίνα. (την αγκαλιάζει)
Κατερίνα: Άφησέ με! Άφησε με σκύλε! Αν με αγγίξεις θα σε σκοτώσω.
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Άγγελος: Όχι, όποιον σου αρέσει να αγκαλιάζεις. Μα, θα σε αγκαλιάζω κι εγώ όταν 
γουστάρω…  (τη ρίχνει κάτω στην αμμουδιά και της σκίζει το πουκάμισο, προσπαθεί 
να τη βιάσει, φαίνεται ακάλυπτο το ένα της στήθος)
Άγγελος: Αν δε με αφήσεις θα σου ρίξω το κεφάλι στα βράχια.   
Κατερίνα: Καλύτερα να με σκοτώσεις, μα δε θα με αγγίζεις. 
Στο σημείο αυτό επεμβαίνει ο φίλος της κοπέλας και τον τραβάει από επάνω της.     
    
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπής η οποία προβλήθηκε από τη 12:00 έως τη 13.43 μ.μ. ώρας, δηλαδή σε ζώνη 
παιδικής τηλεθέασης, με τη σήμανση: «κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συναίνεση». 
Όμως η εκπομπή περιείχε βίαιες σεξουαλικές σκηνές, με ημίγυμνα σώματα ανδρός 
και γυναικός, ακατάλληλες για ανηλίκους.  Η εκπομπή έπρεπε να προβληθεί με τη 
σήμανση: «κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών και εντεύθεν μετά την  22.30 
ώρα. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική  κύρωση της  συστάσεως.  Μειοψήφησαν τα μέλη Γιάννης  Παπακώστας, 
Κωνσταντίνος  Τσουράκης  και  Γεώργιος  Στεφανάκης,  κατά  τους  οποίους  δεν  θα 
έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ – 1, της εταιρείας με την επωνυμία 
ΕΡΤ  Α.Ε., τη διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  όπως  μη  προβάλει  εκπομπές 
ακατάλληλες  για  ανηλίκους  κάτω  των  15  ετών  με  ηπιότερη  σήμαση,  σε  ζώνη 
παιδικής τηλεθέασης, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  3η Οκτωβρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Οκτωβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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