ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 228/11.5.2010

Σήµερα την 11 Μαΐου 2010 ηµέρα Τρίτη 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.

Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από
την εταιρεία µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.,
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού EUROPE ONE
Νοµού
Θεσσαλονίκης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Απριλίου 2010.
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 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.
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 3 εδ. δ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές διέπονται από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής
γλώσσας.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí
τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1 και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του τηλεοπτικού
σταθµού EUROPE ONE Νοµού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος υποµνήµατος και
της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «Ή στην Α΄ ή στην Β΄ όλοι
παν για την µαρµίτα», της 11.10.2009, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Πρόκειται περί
εκποµπής η οποία προβλήθηκε µετά τα µεσάνυχτα, όµως εκ τούτου και µόνον, δεν
µπορεί να είναι ασύδοτη, αλλά υπόκειται στους εκ του Συντάγµατος και εκ των
προαναφερθέντων Νόµων οριζοµένων ορίων. Προβλήθηκαν δύο προστηθέντα
πρόσωπα και αναφέρθηκαν σε αθλητικά γεγονότα χρησιµοποιώντας λέξεις και
φράσεις απαράδεκτες όπως : «µια στραβή ξεπέτα είναι», «στα παπάρια τους δεν τους
ένοιαζε», «χαϊβανοταγάρι είσαι βρε τώρα», «Να µην τα τρώνε δηλαδή στα καζίνο, στις
πουτάνες ας τα φάνε, δεν µπορεί να σου φάει πουτάνα 800 χιλιάδες πρέπει να ’ναι δηλαδή να
’σαι πολύ σαβουροαυτός, να τα τρώνε όχι σε καζίνα, όχι σε χαρτιά, ν’ αφήνουν τίποτα για
κανένα κοινωνικό έργο», «έχασε την ευκαιρία …….να χεστεί στο τάληρο», «τραβάει

τα µαλλιά του ή τις κωλότριχές του», «χέστηκα για τη θρησκεία σου », «χέσε την
αστυνοµία», «θα βγάλω το παπάρι µου απέξω και θ΄αρχίσω να το χτυπάω;», «αν
έχεις κώλο του λέω δείρε µε», «µία µαλακία έγινε», «αυτός είναι µαλάκας»,
«Νάρθουν οι σκοπιανές και νάρθουν να πηδιούνται για 60 ευρώ», «ηλίθιε»,
«παπαριές δεν θα λέτε εδώ πέρα», «είσαι καριόλης», «λάµια», «αδερφή», «τους
πηδάµε», «τον έχωνες», «γαµιά εσύ», «σκουπίστηκες κιόλας», «πηδηχταράδες»,
«στην τουαλέτα µε το δάχτυλο», «κωλοάµαξο» και άλλες σχετικές. Ανεξαρτήτως
της ώρας προβολής, η εκποµπή απευθύνεται σε αθλητές ή σε ασχολούµενα µε τον
αθλητισµό πρόσωπα και εποµένως θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν φράσεις
συµπορευόµενες προς τον αθλητισµό και την αθλητική ιδέα. ΄Όχι µόνο δεν
διαφυλάχθηκε η ποιότητα της ελληνικής γλώσσας, αλλά αντιθέτως εκχυδαΐστηκε µε
αποτέλεσµα την απαράδεκτη ποιοτική υποβάθµιση. Για την εν λόγω εκτροπή,
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του
προστίµου.

Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του εξ 562.789,94 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του
γεγονότος ότι µε τις υπ΄αριθµ. 69/6.2.2007, 223/8.5.2007, 444/1.8.2007,
471/23.9.2008 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. έχουν επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό
διοικητικές κυρώσεις, το ως άνω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.
Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και εκ των µελών η ΄Ιρις Αυδή
Καλκάνη, κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσόν των
15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
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Επιβάλλει στην εταιρεία µε την ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού EUROPE ONE Νοµού Θεσσαλονίκης 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 ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθµού EUROPE ONE Νοµού Θεσσαλονίκης, µε έδρα στην
Θεσσαλονίκη, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 46, µε Α.Φ.Μ. 094409390, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης.
2. Του Βασίλειου Σχιζοδήµου. του Νικολάου, κατοίκου Ωραιοκάστρου
Θεσσαλονίκης, στην οδό Τραπεζούντος 22 µε ΑΦΜ 043033368, ∆.Ο.Υ. Β΄
Θεσσαλονίκης, ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Μαΐου 2010.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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