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Σήμερα ημέρα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα μέλη Εύη  
Δεμίρη,  Ίρις  Αυδή-Καλκάνη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών ο Αντιπρόεδρος  Νέστορας  
Κουράκης.

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  21η Δεκεμβρίου  2010, 
κατά  την  οποία  δεν  παρευρέθηκε  εκπρόσωπος  του  ως  άνω  τηλεοπτικού 
σταθμού, καίτοι είχε κλητευθεί με την ΑΠ 12508/14.12.2010 κλήση, η οποία 
είχε παραληφθεί δια τηλεομοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ της από 14.12.2010 
επιβεβαιώσεως.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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 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 8 παρ. 1 του Π.Δ/ος 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  ενώ  εξάλλου  όλα  τα 
τηλεοπτικά προγράμματα κατατάσσονται  σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της 
δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στη προσωπικότητα 
και στην εν γένει πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.
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ΙΙΙ.  Το άρθρο 8 παρ. 3 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο 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.

ΙV. Το σημείο 1 της Οδηγίας 1/2001 του Ε.Σ.Ρ. κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί 
οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανήλικων 
τηλεθεατών από σκηνές ή εικόνες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 
πνευματική ή την ηθική τους ανάπτυξη.

V.  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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου της εταιρείας  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος,  καθώς και  της  παρακολουθήσεως  από μαγνητοταινία  της  εκπομπής 
«Τρίτος Νόμος» της 14.6.2010 και ώρας 22:50 έως και 23.40 μ.μ., προέκυψαν τα 
ακόλουθα: 
Σήμανση: 4ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου μωβ (κατάλληλο για ανήλικους άνω 
των 15).
Κάρτα  επεξήγησης:  για  5  δευτερόλεπτα  κατά  την  έναρξη  καθώς  και  για  5 
δευτερόλεπτα μετά το 1ο και 2ο  διαφημιστικό διάλειμμα. 
Διάρκεια επεξήγησης: για 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη καθώς και 
για 1 λεπτό μετά το 1ο και 2ο διαφημιστικό διάλειμμα.
Διάρκεια  σήμανσης: για  13  λεπτά  κατά  την  έναρξη.  Μετά  το  1ο διαφημιστικό 
διάλειμμα για 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, μετά το 2ο διαφημιστικό διάλειμμα για 3 
λεπτά.
Στο συγκεκριμένο επεισόδιο η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λύκειο της Αθήνας. Μια 
ανυποψίαστη  μαθήτρια  γίνεται  στόχος  και  γελοιοποιείται  μέσω  φωτογραφιών  σε 
κινητό τηλέφωνο. Οι φωτογραφίες κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο. Οι εξελίξεις είναι 
απρόσμενες  και  τραγικές.  Ο  πατέρας  της  μαθήτριας  μην  αντέχοντας  άλλο  την 
κατάσταση πεθαίνει  ενώ η μαθήτρια  αυτοκτονεί  πέφτοντας  από την ταράτσα του 
σχολείου  μπροστά στα  μάτια  των έντρομων συμμαθητών  της  και  του λυκειάρχη. 
Γίνεται προσπάθεια να αποσιωπηθούν τα γεγονότα για να ξεχαστούν όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα. Κάποιος όμως αρνείται να ξεχάσει … Είναι η κολλητή της που στήνει 
παγίδα με τον ίδιο τρόπο στα δυο αγόρια που οδήγησαν τη φίλη της στο θάνατο. 
Παραθέτονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα του επεισοδίου:
Ένας  μαθητής,  ο  Φώτης,  οδηγεί  τη  συμμαθήτριά  του,  Ευτυχία,  στην  αίθουσα 
γυμναστηρίου του σχολείου όπου εκεί επιδίδονται σε αγκαλιές και φιλιά. Μόλις ο 
νεαρός της  βγάζει  τη μπλούζα εισέρχονται  στην αίθουσα δυο συμμαθητές  του.  Ο 
ένας, ο Αιμίλιος, αρχίζει να τη φιλάει και ο άλλος τραβάει φωτογραφίες, τις οποίες 
αργότερα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα κινητά των συμμαθητών τους.
2  ο   αρχείο  
23:02:19 - 23:02:50 (ένδειξη dvd)
Ευτυχία: Τι κάνεις, ρε; Τι κάνεις; Φώτη, Φώτη διώξε τους. Άστε με, ρε μαλακισμένα.
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Αιμίλιος: Σκάσε, ρε. Θες να μπουκάρει κανένας καθηγητής;
Ευτυχία: Γιατί, ρε; Τι  σας έκανα;
Φώτης: Έλα,  φτάνει,  φτάνει,  φτάνει.  Δεν  τη  θέλουμε  κλαμένη.  Φτάνει.  Έλα.  Πώς  
κάνεις έτσι; Δε σε πηδήξαμε κιόλας.
Αιμίλιος: Γι’ αυτό κλαίει, βρε μαλάκα, το κορίτσι. Γι’ αυτό κλαις, αγάπη μου; Θες να  
σε πηδήξουμε;
Μαθητής που τραβούσε φωτογραφίες: Έλα. Δεν προλαβαίνουμε. Πάμε τώρα. Θα  
πλακώσει κόσμος στο γυμναστήριο.
Φώτης: Έλα. Ντύσου και κάνε την. Μην σε δούνε εδώ.
  Συνέπεια  αυτής  της  απαράδεκτης  πράξης τους  ήταν η κοπέλα να αυτοκτονήσει 
πέφτοντας από την ταράτσα του σχολείου παρά τις εκκλήσεις των συμμαθητών και 
του λυκειάρχη να κατέβει.
23:08:10 – 23:08:50 (ένδειξη dvd)

• Άσε τις βλακείες. Είναι επικίνδυνο.
• Ευτυχία!
• Καρανικόλα. 
• Τι πας να κάνεις;
• Κατέβα κάτω. Κατέβα αμέσως. Ευτυχία, κορίτσι μου. Σε παρακαλώ, κατέβα.
• Στείλτε κάποιον. Σας παρακαλώ.
• Έστειλα. Έχει μπλοκάρει την πόρτα.
• Ευτυχία!
• Έλα, εντάξει. Φοβηθήκαμε. Κόφτο τώρα. 
• Ευτυχία μου, σε παρακαλώ. Κατέβα.
• Ευτυχία, άσε τις βλακείες. Είναι επικίνδυνο.
• Ευτυχία, κατέβα σε παρακαλώ. Κατέβα. 

Υπό την υπόκρουση λυπητερής μουσικής η Ευτυχία ανοίγει τα χέρια της, ψελλίζει 
«μπαμπά μου» και πέφτει στο κενό ενώ οι συμμαθητές της φωνάζουν «μηηηηηηη!».
Ακούγεται θόρυβος από το πέσιμο και ο φακός ζουμάρει στο πρόσωπο της, το οποίο 
βρίσκεται σε μια λίμνη αίματος  με τα μάτια ορθάνοιχτα.
   Η κολλητή της, όμως, η Χριστίνα παγιδεύει το Φώτη και τον Αιμίλιο. Τους φέρνει 
στην  αίθουσα  γυμναστηρίου  του  σχολείου,  τους  σαγηνεύει  με  στριπτίζ  και  χορό 
προκλητικό, τους ναρκώνει και τους βγάζει φωτογραφίες σε προκλητικές στάσεις, τις 
οποίες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και τα κινητά των συμμαθητών της.
23:20:00 – 23:21:32 (ένδειξη dvd)
Χριστίνα: Δεν πιστεύω να σε είδε κανείς να μπαίνεις;
Αιμίλιος: Και να με είδε πρώτη φορά είναι;
Χριστίνα: Ο Φώτης που είναι;
Αιμίλιος: Ποιος;
Χριστίνα:  Μαζί δεν ήρθατε; Μην κομπλάρεις, μωρό μου. Αφού το ξέρω ότι είσαστε  
δυο σε ένα. Που είναι; Προσπαθεί να μας πάρει μάτι;
Αιμίλιος: Θα τον διώξω. Τώρα μη χαλάσουμε τη φάση για το μαλάκα.
Χριστίνα: Γιατί να τον διώξεις; Πες του να έρθει. Και τους δυο σας θέλω αλλά δε θα  
τολμούσα να το πω. Τώρα, όμως, είναι ευκαιρία. Ε, μωρό μου. Άντε, πήγαινε.
Αιμίλιος: Στον έφερα.
Χριστίνα: Τέλεια.
Φώτης: Τι; Σοβαρολογούμε τώρα;
Αιμίλιος: Ξεκόλλα, βρε μαλάκα. Το Χριστινάκι είναι μακράν. Δεν παίζεται, αγόρι μου.  
Που ήσουν τόσο καιρό κρυμμένη, κοριτσάρα μου. 
……… 
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Χριστίνα: Δε θέλω βιασύνες, όμως. Α, και μην αρχίσετε να το λέτε δεξιά και αριστερά.  
Μη με ξεφτιλίσετε και εμένα. Έτσι τα αγοράκια μου;
Αιμίλιος: Στο λόγο μου. Μα το Χριστό και την Παναγία.
Φώτης: Αυτά τα πράγματα τα παίρνεις στον τάφο σου.
Σε  αντίποινα  τα  δυο  αγόρια  την  απαγάγουν  με  το  αυτοκίνητο  του  Φώτη 
προσπαθώντας να τη βιάσουν. 
23:30:25 - 23:31:30 (ένδειξη dvd)
Φώτης: Βάλ’ την μέσα. Βάλ’ την μέσα.
Αιμίλιος: Έλα μέσα, μωρή πουτάνα. Ξεκίνα.
Χριστίνα: Αααα! Βοήθεια!
Αιμίλιος: Σκάσε, μωρή καριόλα. Σκάσε.
Χριστίνα: Βοήθεια!
Αιμίλιος: Σκάσε, μωρή. Να σε γαμήσουμε δεν ήθελες, μωρή πουτάνα;
Φώτης: Γδύσ’ την, ρε μαλάκα, την πουτάνα.
Χριστίνα: Άσε με. Άσε με.
Αιμίλιος: Σκάσε, μωρή πουτάνα.
Στην προσπάθεια της να σωθεί η Χριστίνα χτυπάει τον Αιμίλιο και αρπάζει το χέρι 
του  οδηγού,  Φώτη,  χάνοντας  έτσι  εκείνος  τον  έλεγχο  του  αυτοκινήτου.  Το  όλο 
σκηνικό καταλήγει στο θάνατο των δυο αγοριών.
Φώτης: Τι κάνεις, μωρή καριόλα; Τι κάνεις; Μωρή πουτάνα, τι κάνεις;
Αιμίλιος: Άσε τον, μωρή καριόλα.

Πρόκειται  περί  εκπομπής η οποία προβλήθηκε από τις  22.50 ώρας.  Το επεισόδιο 
εκτυλίχθηκε  σε  λύκειο  των  Αθηνών,  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου  προβλήθηκαν 
σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ μαθητών σε τμήματα του σχολείου, με απεικόνιση από 
άλλους  παριστάμενους  μαθητές,  με  ανταλλαγή  φράσεων  μεταξύ  των  όπως: 
«μαλακισμένα», «σκάσε», «βάλτην μέσα», «έλα μωρή πουτάνα, ξεκίνα», «σκάσε μωρή  
καριόλα», «να σε γαμήσουμε δεν ήθελες, μωρή πουτάνα;» και άλλες παρόμοιες, με 
επίκληση  της  βιαζομένης  μαθήτριας  «  Αααα  βοήθεια».  Εν  τέλει  η  βιασθείσα 
μαθήτρια πέφτει από την οροφή του κτιρίου στην αυλή του σχολείου και αυτοκτονεί, 
ενώ προβάλλεται νεκρή με αιμορραγία από το στόμα της. Εικόνες φρίκης, επεισόδια 
απαράδεκτα  σε  εκπαιδευτήριο,  φρασεολογίες  μαθητών  απαράδεκτες  και  εν  γένει 
εκπομπή εντελώς ακατάλληλη για ανηλίκους. Η εκπομπή προβλήθηκε με την ένδειξη 
«κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών» ενώ θα έπρεπε να προβληθεί με την 
ένδειξη  «ακατάλληλη  για  ανηλίκους»  και  να  υλοποιηθεί  μετά  το  μεσονύκτιο. 
Βεβαίως δεν υφίσταται η από το Σύνταγμα αξιουμένη ποιότητα, η οποία αποσκοπεί 
στην πολιτιστική  ανάπτυξη της χώρας,  στο σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και 
στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Πρόκειται περί μυθοπλασίας 
χειρίστου είδους, η οποία ήταν ικανή να βλάψει σοβαρά την πνευματική και ηθική 
ανάπτυξη των ανηλίκων. 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, 
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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,  96/9.3.2010,  128/16.3.2010,  129/16.3.2010, 
297/22.6.2010,  298/22.6.2010,  330/20.7.2010,  388/31.8.2010,  527/25.10.2010, 
555/16.11.2010,  556/16.11.2010,  557/16.11.2010,  558/16.11.2010,  569/23.11.2010, 
572/23.11.2010,  590/7.12.2010  διάφορες  κυρώσεις,  το  πρόστιμο  πρέπει  να 
καθοριστεί στο ποσόν των 20.000 ευρώ.
     

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, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

2. Του  Ηλία  Ευσταθίου  Τσίγκα,  κάτοικο  Αθηνών,  στην  οδό  Ρούσου  4,  με 
Α.Φ.Μ. 013080402, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. και 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Ιανουαρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  31η  Ιανουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
       

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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