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     Σήμερα ημέρα Τρίτη 16 Νοεμβρίου 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 Δεμίρη, 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 26η  Οκτωβρίου 2010.

1. 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 έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

ΙΙ.  Τα άρθρα 6 παρ.  1 περ.  γ΄  του Π.  Δ/τος 100/2000 και  10 παρ.  1 περ.  β΄ της 
Οδηγίας  2010/13/ΕΕ,  κατά  τα  οποία  τα  προγράμματα  που  δέχονται  χορηγία  δεν 
επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά των προϊόντων του χορηγού ιδίως με 
συγκεκριμένες αναφορές σε αυτά τα προϊόντα.

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.

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 της εκπομπής «Mommy  Το παιδί μου κι εγώ», 
κατά τις παρακάτω ημερομηνίες, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
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Α. Κατά την 12/06/2010 μεταδόθηκαν τα ακόλουθα:
Σήμανση: 1ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου πράσινο (κατάλληλο για όλους).
Κάρτα επεξήγησης: για 4 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη.
Παρουσιάστρια: κ. Νόνη Δούνια
Καλεσμένος: κ.  Γιώργος  Συρογιαννόπουλος  –  καθηγητής  Παιδιατρικής  στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1ο αρχείο
0:01:14 -  0:02:24 (ένδειξη DVD)
κ. Δούνια: Πριν καλημερίσω και καλωσορίσω τον καλεσμένο μας για σήμερα, πάμε να  
σας πω για το διαγωνισμό που έχουμε σε αυτό το τεύχος, το τεύχος Ιουνίου. Λοιπόν,  
έχουμε  δώδεκα  υπέροχα  παιχνίδια  αξίας  1.400€  που  είναι:  ένα  καταπληκτικό  
ποδοσφαιράκι με διαιτητή, με σκορ, δηλαδή με ήχους. Έχουμε μια πισίνα που είναι και  
βόλεϊ. Έχει διχτάκι για βόλεϊ. Έχουμε ένα ποδήλατο που είναι για τις πρώτες ηλικίες  
χωρίς τα πεντάλ και μετά μετατρέπεται με πεντάλ και κιβώτιο ταχυτήτων σε ποδηλατάκι  
για πιο μεγάλες ηλικίες. Και δυο υπέροχα καρότσια που και εκείνα μετατρέπονται σε  
ποδηλατάκια σε δυο διαφορετικά χρώματα, ροζ για τα κορίτσια και γαλάζιο για τα  
αγόρια. Αυτά για να τα κερδίσετε πια, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να βρείτε τη μαγική  
λέξη που περνάει στην οθόνη σας, να συμπληρώσετε το κουπόνι συμμετοχής και να το  
στείλετε  στο  περιοδικό  μας  “Mommy”  που  με  το  τεύχος  Ιουνίου  φυσικά  δε  σας  
αφήνουμε χωρίς δωράκια για τα παιδιά μας. Έχουμε, λοιπόν, τέσσερα καταπληκτικά  
πολύ γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια και ένα πολύ ωραίο παραμύθι σε  dvd. Αυτά έτσι  
ώστε να γυρνάμε με τα χεράκια μας γεμάτα. 
Και εδώ να σας θυμίσω ότι ακόμα κυκλοφορεί και θα κυκλοφορεί για ακόμα 4-5 μήνες  
το  τεύχος  “Βάφτιση  by mommy”  που  έχει  ό,  τι  αφορά  τη  βάφτιση.  Μαρτυρικά,  
ρουχαλάκια,  μπομπονιέρες,  προσκλητήρια,  έτσι  ώστε  να  πάρετε  ιδέες  και  να  
οργανώσετε μια πολύ όμορφη βάφτιση.
Β. Κατά την 13/06/2010, μεταδόθηκαν τα ακόλουθα: 
Σήμανση: 1ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου πράσινο (κατάλληλο για όλους).
Κάρτα επεξήγησης: για 4 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη.
Παρουσιάστρια: κ. Νόνη Δούνια
Καλεσμένος: κ. Άλκηστις Πρίνου – ιατρός / διευθύντρια Κέντρων Ομορφιάς.
3ο αρχείο 
0:00:28 -  0:01:30 (ένδειξη DVD)
κ. Δούνια: Πριν καλημερίσω και καλωσορίσω την καλεσμένη μας για σήμερα, πάμε να  
σας πω για το διαγωνισμό που έχουμε με το τεύχος Ιουνίου.  Είναι,  λοιπόν,  σούπερ  
δώρα. Δώδεκα σούπερ δώρα αξίας 1.400€. Ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιράκι με το σκορ  
και το διαιτητή του. Μια πισινούλα που είναι και βόλεϊ. Ένα πολύ ωραίο ποδήλατο που  
είναι για τις πρώτες ηλικίες χωρίς πεντάλ και αργότερα για τις μεγαλύτερες ηλικίες με  
τα πεντάλ του και το κιβώτιο ταχυτήτων. Και δυο πολύ ωραία καρότσια που γίνονται  
και ποδηλατάκια σε δυο διαφορετικά χρώματα, ροζ για το κοριτσάκι, γαλάζιο για το  
αγοράκι. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε πια, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να βρείτε τη  
μαγική λέξη που θα περάσει στην οθόνη σας, να συμπληρώσετε το κουπόνι συμμετοχής  
και να το στείλετε στο περιοδικό μας “Mommy” που με το τεύχος Ιουνίου φυσικά δε  
σας αφήνουμε χωρίς δωράκια για τα παιδιά μας. Έχουμε, λοιπόν, τέσσερα από τα πιο  
γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια και ένα πολύ ωραίο γνωστό παραμύθι σε dvd. Έτσι ώστε  
να γυρνάμε με τα χεράκια μας γεμάτα. 
Και να σας θυμίσω, βεβαίως, και το τεύχος “Βάφτιση  by mommy” που θα είναι για  
όλο το καλοκαίρι στα περίπτερα. Έτσι ώστε να πάρετε ιδέες σε ό, τι αφορά τη  βάφτιση.  
Προσκλητήρια,  μπομπονιέρες,  ρουχαλάκια,  μαρτυρικά.  Ώστε  να  οργανώσετε  τη  
βάφτιση σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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0:06:34 – 0:07:12 (ένδειξη DVD)
κ. Δούνια:  Εσάς σας θυμίζω, βέβαια, το τεύχος “Βάφτιση  by mommy” που θα είναι  
για όλο το καλοκαίρι στα περίπτερα και όσοι έχετε να κάνετε βάφτιση, πάρτε το. Θα  
σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και βέβαια να σας πω ότι και με το τεύχος αυτό του Ιουνίου  
έχουμε και τέσσερα πολύ ωραία επιτραπέζια παιχνίδια για τα παιδάκια μας και ένα  
πολύ ωραίο παραμύθι σε  dvd. Και βέβαια το διαγωνισμό μην τον ξεχνάμε. Τέσσερα  
καταπληκτικά, δώδεκα βασικά είναι τα δώρα, τέσσερα διαφορετικά. Το ποδοσφαιράκι  
με το διαιτητή,  η πισινούλα με το βόλεϊ,  τα ποδήλατα με τα πεντάλ και το κιβώτιο  
ταχυτήτων και τα δυο ποδηλατάκια που είναι και καρότσια. Αυτά ξέρετε με τη μαγική  
λέξη που θα βρείτε από κάτω αν δεν την έχετε ήδη βρει. Να συμπληρώσετε το κουπόνι  
συμμετοχής και να το στείλετε στο περιοδικό μας Mommy.
Παρατηρήσεις: 
Στην αρχή της εκπομπής προβάλλονται τα εξώφυλλα των περιοδικών “Mommy” και 
“Βάφτιση by mommy”.
Προβάλλονται τα δώρα του διαγωνισμού.

Πρόκειται  περί  προγράμματος  που  έλαβε  χορηγία  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου 
διαφημίστηκε  το  περιοδικό  MOMMY και  το  τεύχος  ΒΑΦΤΙΣΗ  BY MOMMY. 
΄Όμως  καίτοι  κατά  την  προαναφερθείσα  διάταξη  της  Οδηγίας  της  Ε.Ε.  τα 
προγράμματα που δέχονται χορηγία δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά 
των προϊόντων του χορηγού, το ως άνω περιοδικό και τεύχος προβλήθηκαν με την 
προτροπή προς τους τηλεθεατές να το αγοράσουν για να λάβουν συγχρόνως ως δώρο 
παιδικά  παιχνίδια.   Για  την  εν  λόγω  εκτροπή,  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος 
Ιωάννης  Λασκαρίδης  και  το  μέλος  Γιάννης  Παπακώστας,  κατά  τους  οποίους  θα 
έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

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,  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, 
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555/16.11.2010,  556/16.11.2010  διάφορες  κυρώσεις,  το  πρόστιμο  πρέπει  να 
καθοριστεί στο ποσόν των 15.000 ευρώ.   Μειοψήφησε εκ των μελών η Εύη Δεμίρη 
κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να είναι 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 15.000 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  16η Νοεμβρίου  2010,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  2α Δεκεμβρίου 2010.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 4η Δεκεμβρίου 2013. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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