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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 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,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα  
Αλεξίου και το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

   I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  
ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, 
ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 3η Φεβρουαρίου 2015.

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 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. 

II. Το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί 
ελεύθερης λήψης οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να 
βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

III.  Το  άρθρο  26  παρ.  5  εδ.  α’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  όλα  τα 
τηλεοπτικά  προγράμματα,  εκτός  των  προγραμμάτων  τηλεοπτικής  διαφήμισης  και 
τηλεπώλησης, κατατάσσονται σε 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. Σε κάθε 
κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολό ή ηχητικό σήμα το οποίο μεταδίδεται επί 
της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.
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IV. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 2/1991 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.     

V. Το άρθρο 1 της Υ.Α. 6138/Ε/17.3.2000 του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά το 
οποίο  όλα  τα  τηλεοπτικά  προγράμματα  εκτός  των  προγραμμάτων  τηλεοπτικής 
διαφήμισης και  τηλεπώλησης κατατάσσονται  σε  πέντε  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. 

VI. Το άρθρο 26 παρ. 7 εδ. γ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο η σήμανση κάθε  
προγράμματος συναρτάται άμεσα με το περιεχόμενο και την ώρα μετάδοσής του.

VII.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ.  α΄,  β΄ και  ε΄ του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
MEGA CHANNEL, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από 
τα αρχεία της υπηρεσίας, της σειράς με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΩΣΗ» που προβλήθηκε κατά 
την 20η.10.2014, ώρα 22:37, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Ο  λογότυπος  του  σταθμού  MEGA CHANNEL TV υπάρχει  σταθερά  σε  όλη  τη  
διάρκεια της εκπομπής στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και πριν την έναρξη της  
εκπομπής,  καθώς  και  μετά  από  κάθε  διακοπή  προβάλλεται  η  ακόλουθη  σήμανση  
κατάταξης  προγραμμάτων  2ης κατηγορίας:  κύκλος  με  χρώμα  πλαισίου  μπλε  με  την  
επισήμανση  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ:  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  Η  ΓΟΝΙΚΗ  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,  στο  επάνω  
δεξιό μέρος της οθόνης.
ΑΡΧΕΙΟ [MEGA 20-10-2014 21h30 6167] (διάρκεια 2:26:09)
Εκκίνηση  του  τηλεοπτικού  σήριαλ  «ΔΙΚΑΙΩΣΗ»  στο  χρονικό  σημείο  [00:21:18]  
(ένδειξη μέτρησης DVD), πραγματική ώρα περίπου [21:51:18].
Καταγράφονται αποκλειστικά αποσπάσματα που αφορούν στην αιτία της καταγγελίας.
Η  επίμαχη  ερωτική  σκηνή  αφορά  στο  χρονικό  διάστημα  από  το  χρονικό  σημείο  
[01:07:20]  έως  το  χρονικό  σημείο  [01:08:00],  πραγματική  ώρα  περίπου  από  
[22:37:20] έως [22:38:00].
Παρακολουθούμε  την  ερωτική  συνεύρεση  ενός  ζευγαριού  πάνω σε  ένα  γραφείο  με  
εναλλαγή μακρινών και κοντινών πλάνων,  διανθισμένο από στεναγμούς απόλαυσης  
και πάθος όπως αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους στα παρακάτω στιγμιότυπα. Χωρίς  
να ανταλλάξουν την παραμικρή κουβέντα η κοπέλα, η οποία εισέρχεται στο χώρο μετά  
από πολλές προφυλάξεις, για να μην τη δουν, έτοιμη και ανυπόμονη για αυτό που θα  
επακολουθήσει, όπου ο άντρας την ακουμπά πάνω στο γραφείο, χωρίς να τη γδύσει  
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περαιτέρω  της  αφαιρεί  το  εσώρουχο  και  προχωρούν  σε  μια  παθιασμένη  ερωτική  
συνεύρεση σχεδόν σε όρθια στάση. 
Την επίμαχη ερωτική σκηνή μετά από κάποιες άλλες σκηνές του σήριαλ διαδέχεται  
έτερη σκηνή μεταξύ του ζευγαριού από το χρονικό σημείο [01:10:25] έως το χρονικό  
σημείο [01:11:52], πραγματική ώρα περίπου από [22:40:25] έως [22:41:52].
Βρισκόμαστε  στο  ίδιο  γραφείο,  όπου  προηγήθηκε  η  παράφορη  ερωτική  πράξη  και  
ακολουθεί διάλογος μεταξύ του ζευγαριού, αρχικά με ερωτικό ενδιαφέρον, διάλογος, ο  
οποίος όμως αναπάντεχα εξελίσσεται σε ένα βίαιο επεισόδιο εκ μέρους του άντρα προς  
τη γυναίκα.
Άντρας:  Είσαι σκέτη φωτιά. Τι θα κάνω με σένα, που σε θέλω συνέχεια μου λες;
Γυναίκα:  Θα βρεις ένα διαμέρισμα, όπως μου υποσχέθηκες και θα με ‘χεις εκεί από 
τα πρωί μέχρι το βράδυ. 
Άντρας:  Ναι, θα γίνει κι αυτό.  
Γυναίκα:  Πότε;  
Άντρας:  Σύντομα. Νομίζεις, ότι εγώ δεν το θέλω. Θα σε κλείσω εκεί μέσα και δεν 
θα προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα.
Γυναίκα:  Μωρό μου! Αυτό περιμένω.
Και ξαφνικά το ερωτικό κλίμα εξανεμίζεται και μεταλλάσσεται σε ένα βίαιο επεισόδιο.
Άντρας:  Τώρα που το θυμήθηκα, τι έγινε το πρωί; Στο γιο μου βρήκες να το παίξεις 
μητέρα Τερέζα;
Γυναίκα:  Τι είναι αυτά που λες; Είδα ένα παιδί να πέφτει απ’ το ποδήλατο κι έτρεξα 
να βοηθήσω. Δεν κατάλαβα, ότι ήταν αυτός. Πρέπει να πάω στην ταβέρνα, δουλεύω 
βράδυ.
Άντρας:  Ένα δεύτερο γύρο και μετά φεύγεις.
Γυναίκα:  Αγάπη μου, σε λίγο καιρό θα ‘χεις όσους γύρους θέλεις. Τώρα που με 
συμπάθησε κι ο μικρός.
Η  κατάσταση  αρχίζει  να  γίνεται  εκρηκτική  και  ο  άντρας  παρουσιάζεται  φανερά  
εξοργισμένος.
Άντρας:  Δεν το ‘πιασα;
Γυναίκα:  Ε, τι; Κάποια στιγμή θα μάθαινε για τη σχέση μας. Όταν πάμε να μείνουμε 
στην Αθήνα.
Η γυναίκα αντίστοιχα παρουσιάζεται έκπληκτη μπροστά σε αυτήν την έκρηξη οργής του  
άντρα, ο οποίος δεν διστάζει να την πιάσει από τα μαλλιά.
Γυναίκα:  Τι κάνεις εκεί;
Ο άντρας ξεστομίζει  αναπάντεχα απειλές  που βρίσκουν  την  κοπέλα απροετοίμαστη  
απέναντι σε αυτήν τη βίαιη συμπεριφορά.
Άντρας:  Μην ξαναπλησιάσεις το μικρό! Αν ξαναπλησιάσεις το παιδί, θα σου κόψω 
τα πόδια. Συνεννοηθήκαμε;
Γυναίκα:  Με πονάς. Με πονάς.
Η κοπέλα πλέον είναι  έτοιμη να βάλει  τα κλάματα και  κοιτάει  τον άντρα έντρομη,  
διαμαρτυρόμενη, ότι την πονά.
Χωρίζουν καθώς η γυναίκα αποχωρεί θυμωμένη για τη δουλειά της.
Ο άντρας παραμένει φανερά θυμωμένος και προβληματισμένος χτυπά το χέρι του στο  
γραφείο, ενώ παρακολουθούμε την κοπέλα να προχωρά στα σοκάκια του νησιού και  
εξίσου να χτυπά με θυμό το χέρι της στους τοίχους.
Ολοκλήρωση του τηλεοπτικού σήριαλ «ΔΙΚΑΙΩΣΗ» στο χρονικό σημείο [02:18:51]  
(ένδειξη μέτρησης DVD), πραγματική ώρα περίπου [23:48:51].
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ελληνικής  σειράς  η  οποία  προβλήθηκε  κατά  την  20η.10.2014,  ώρα  22:37,  με  τη 
σήμανση:  «Κατάλληλο  -  επιθυμητή  η  γονική  συναίνεση».  Κατά  τη  διάρκεια  της 
σειράς προβλήθηκαν σεξουαλικές σκηνές και βίαιη συμπεριφορά του ανδρός έναντι 
της γυναικός, με συγχρόνως απειλητικές φράσεις. Είναι βέβαιο ότι η σκηνή έπρεπε να 
προβληθεί με τη σήμανση: «Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών», για να 
ενημερωθούν οι γονείς των κάτω των 15 ετών ανηλίκων και να απομακρύνουν τα 
παιδιά τους από την τηλεόραση. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, τη  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως όπως προβάλλει τις μη ειδησεογραφικές εκπομπές με την προσήκουσα 
σήμανση καταλληλότητος, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.  

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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