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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Nοεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύριος Καρράς 
Ροδόλφος Μορώνης,. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 11η Νοεµβρίου 2003. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

I. 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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του 
κράτους έχει σκοπό την µετάδοση 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 
νεότητας. 

 
II. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1866/1989, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεί 

τον άµεσο έλεγχο του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της 
τηλεοράσεως, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα των 
προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος. 

 
III. Το άρθρο 2 παρ. 1, 5 του Κανονισµού 2/1991 του ΕΣΡ, κατά το 

οποίον οι ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την 
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ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 
ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ενώ 
εξάλλου πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της 
ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συµπεριφορά, 
λαµβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε 
εκποµπής. 

 
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 νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 

 
 
Αιτιολογικό 

 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου 
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL και της 
παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής αυτού προέκυψαν τα ακόλουθα:  Στην 
εταιρία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  µε το διακριτικό τίτλο «ΜEGA CHANNEL», 
χορηγήθηκε από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ η υπ’ αριθ. 19229/Ε/10.9.1993 άδεια 
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού γενικής στόχευσης. 
Κατά την 22:45 ώρα της 6ης  Οκτωβρίου 2003  προβλήθηκε η εκποµπή  µε τον τίτλο 
«ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ», η οποία είναι συνέχεια σειράς που κυριαρχούν νέοι 
άνθρωποι.  Κατά τη διάρκεια της εκποµπής έλαβαν χώρα τα ακόλουθα. Νεαρός 
επισκέπτεται νεαρό κρατούµενο στις φυλακές και µεταξύ τους γίνεται ο εξής 
διάλογος:   

- ∆εν µε άκουσε όταν έπρεπε και έχεις πάρει τα αρχίδια σου.  
- Έχει πάρει τη θέση σου και θα τους γαµήσει όλους, πιο πολύ όµως 

εσένα.  
- Σου γαµάει τη γκόµενα;  

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια άλλης σκηνής, εµφανίζεται εξαγριωµένη γυναίκα, η 
οποία απευθύνεται στον έναν από τους δύο συνοµιλητές λέγοντας:  

- Με ποιο δικαίωµα µου το κάνει αυτό ο παλιοµαλάκας; ΄Αει στο διάολο 
γαµώτο µου.  

Επακολουθεί σκηνή µε νεαρούς σε κέντρο διασκεδάσεως, µεταξύ των οποίων γίνεται 
ο εξής διάλογος:  

- Καλά, πόσο καιρό είσαι µόνος σου; 
- Παιδιά γουστάρω να είµαι µόνος µου. 
- Καλά η συνουσία δε σου λείπει…… δηλ. ρε παιδί µου να τον 

δροσίσεις λίγο δε σου λείπει; 
- Παιδιά µπορούµε να αλλάξουµε κουβέντα; 
- Να βρείς ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, κάτι τέλος πάντων…. 
- ∆ε θέλω να βρώ γκόµενο. 

Επακολουθεί ο εξής διάλογος: 
- ∆όξα το Θεό, είχαµε ανταπόκριση, ο Παύλος. 
- Τι θα τον σφίξει απόψε; 
- Μπορείς να µη γίνεσαι χυδαίος; Λοιπόν, αν όλα πάνε, καλά η ευχή 

µου θα πραγµατοποιηθεί. 
- Γιατί να έχει τόσο µεγάλο άγχος για την αγαµία του Παύλου; 
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- Γενικά έχω άγχος µε τα αδέλφια µου. Θέλω να τους αποκαταστήσω 
γκοµενικά. Το Χριστινάκι βρήκε τον Ορέστη, να βρεί τώρα κάτι και ο 
Παύλος. 

- Μωρό µου είσαι πολύ µεγάλο τσόκαρο. 
Στη συνέχεια εµφανίζονται δύο ζεύγη σε ερωτικές περιπτύξεις και ανάµεσα στην 
προβολή αυτών των σκηνών, εµφανίζονται και δύο νεαροί άνδρες, οι οποίοι 
φιλιούνται στο στόµα. 
Επακολουθεί σκηνή, η οποία υποτίθεται ότι έλαβε χώρα κατά την εποµένη ηµέρα. 
Κατ’ αυτήν ο πατέρας ενός νεαρού τον επισκέπτεται αιφνιδίως στο σπίτι του, 
αντιλαµβάνεται εκεί ότι ένας φίλος του γιου του είναι ηµίγυµνος µε µια πετσέτα 
µπάνιου τυλιγµένη στη µέση του και αναχωρεί εκνευρισµένος. Ο γιος αντιδρά µε την 
παρατήρηση προς τον πατέρα: 

- ΄Αµα ήτανε γκόµενα δε θα είχες πρόβληµα.  
Αναµφιβόλως πρόκειται περί εκποµπής, η οποία βρίσκεται έξω από την ποιοτική 
στάθµη, την οποία επιβάλλει η προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγµατος και του ως 
άνω Κανονισµού του ΕΣΡ. Πρόκειται περί διαλόγων, εκφράσεων και σκηνών, οι 
οποίες υποβάθµισαν την όλη εκποµπή. Εποµένως ο τηλεοπτικός σταθµός µε αυτή την 
εκποµπή δεν εξεπλήρωσε την εκ των αυτών διατάξεων του Συντάγµατος και του 
Κανονισµού επιβαλλοµένη κοινωνική αποστολή της για την πολιτιστική ανάπτυξη  
της χώρας. Η όλη εκποµπή είναι ικανή να εξοικειώσει την παιδική ηλικία και τη 
νεότητα µε τη χυδαιότητα και εντεύθεν να επιφέρει βλάβη.  Ενδείκνυται όπως για την 
εν λόγω εκτροπή επιβληθεί η κύρωση του προστίµου. 
 
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΡ, κατά τον οποίον για την εν λόγω εκτροπή θα 
έπρεπε να επιβληθεί η σύσταση όπως αποφευχθούν παρόµοιες εκφράσεις στο µέλλον. 
Επίσης µειοψήφησαν εκ των µελών η ΄Ιριδα Αυδή-Καλκάνη και ο Αργύριος Καρράς, 
κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η κύρωση της προβολής της εν λόγω 
τηλεοπτικής σειράς µετά την 00:30 ώρας 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό MEGA CHANNEL η κύρωση  του προστίµου. Λαµβανοµένης 
υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 17,2 % ποσοστού τηλεθεάσεως που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, της εκ 42.945.237 δραχµών αξίας του µεριδίου αγοράς 
των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το πρώτο εξάµηνο του 2003  που έχει αποκτήσει ο 
ως άνω σταθµός, 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,  διάφορες 
κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  100.000.- ευρώ. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 100.000 ευρώ.  
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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 11η Νοεµβρίου 2003. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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