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Αριθ. 266/12.7.2011Αριθ. 266/12.7.2011

      Σήμερα ημέρα Τρίτη 12 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Κωνσταντίνος  
Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Γιάννης Παπακώστας. 

 Iστορικό-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 Μαΐου 2011.

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. 

ΙΙ.  Το  άρθρο  4  παρ.  1  του  Κανονισμού  2/1991  του  ΕΣΡ,  κατά  το  οποίο  οι 
ραδιοτηλεοπτικές  εκπομπές  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την  ποιοτική  στάθμη  που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας, ενώ εξάλλου πρέπει να αποφεύγεται η παρουσίαση μεθόδων εκτέλεσης 
εγκλημάτων, κατά τρόπο ή σε περιπτώσεις που ενθαρρύνει την απομίμηση.

ΙΙΙ. 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.     
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IV.  Την υπ΄αριθμ.  6138/Ε/17.3.2000 Απόφαση του Υπουργού Τύπου και  Μ.Μ.Ε. 
κατά  την  οποία  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. 

V. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες 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 και της παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω 
συστήματος  ΠΑΝΟΠΤΗ, της  τηλεοπτικής  σειράς  «Η ΖΩΗ  ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ» που 
προβλήθηκε από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό στις 24.2.2011, από ώρας 21:25 μ.μ. 
έως 22:15μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Σήμανση: 2ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου μπλε (κατάλληλο – επιθυμητή η γονική 
συναίνεση).
Κάρτα επεξήγησης: για 4΄΄ κατά την έναρξη, για 4΄΄ μετά το 1ο διαφ. διάλειμμα.
Διάρκεια επεξήγησης: για 30΄΄ κατά την έναρξη. 
Διάρκεια σήμανσης: για 2΄ κατά την έναρξη. Μετά το 1ο διαφημιστικό διάλειμμα για 
2΄ και 2΄΄.
Περίληψη επεισοδίου (σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού): 
Η Βιβή,  η  Ελπίδα  και  ο  Ανδρόνικος  λαμβάνουν  ένα  παράξενο  μήνυμα  από  τον 
Στέφανο...  Είναι σε αναμμένα καρφιά και προσπαθούν μάταια να τον εντοπίσουν, 
αλλά το  τηλέφωνο του παραμένει  κλειστό.  Η Ξένια  επισκέπτεται  τον  Ανδρόνικο. 
Τρομοκρατημένη του λέει ότι έλαβε ένα ακατανόητο μήνυμα από τον Στέφανο και 
ήρθε να μάθει αν είναι καλά. Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει τι έχει συμβεί και όσο 
περνάει η ώρα, η αγωνία της οικογένειας μεγαλώνει... 
Στο συγκεκριμένο επεισόδιο η Ξένια κλείνει ραντεβού με το Στέφανο στο σημείο που 
ξεκίνησε  η  γνωριμία  τους  κοντά  στη  θάλασσα  και  εκεί  διαδραματίζεται  όλο  το 
σκηνικό της δολοφονίας του.
Ο παρακάτω διάλογος εκτυλίσσεται στο αυτοκίνητο του Στέφανου:
02:03 – 03:20 (ένδειξη dvd)
Στέφανος: Προσπάθησα να σου δώσω μια ευκαιρία να γλιτώσεις τη φυλακή. Αλλά  
τελικά είναι αυτό που σου αξίζει. Πέρασε έξω.
Ξένια:  Και  εγώ προσπάθησα να  σου εξηγήσω αλλά δε με άφησες.  Δε  μου άφησες  
κανένα περιθώριο, Στέφανε. Γιατί δε μου άφησες, Στέφανε, γιατί;
Στέφανος: Σταμάτα, Ξένια, αρκετά. Πέρασε έξω. Βγες έξω από το αμάξι μου. Φύγε.  
Φύγε.
Τη στιγμή  αυτή  η  Ξένια  βγάζει  σιγά  σιγά  από  την  τσέπη  της  τη  σύριγγα  με  το 
υπνωτικό.  Ο  φακός  ζουμάρει  στο  χέρι  της  που  κρατάει  τη  σύριγγα  και  αργά  με 
μουσική υπόκρουση τον καρφώνει στο λαιμό. Ο φακός εξακολουθεί να ζουμάρει στη 
σύριγγα και δείχνει την κίνηση του χεριού της να ρίχνει το φάρμακο.
Ξένια: Σ’ αγαπάω, Στέφανε. Σ’ αγαπάω.
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Από  τη  στιγμή  εκείνη  και  μετά  ο  Στέφανος  είναι  ανήμπορος  να  κινηθεί  και  να 
μιλήσει.  Κοιτάει  την  Ξένια  κρατώντας  το  λαιμό του και  λίγο  αργότερα χάνει  τις 
αισθήσεις του και γυρνάει το κεφάλι του στο πλάϊ.
04:00  (ένδειξη dvd)
Ξένια: (κλαίγοντας) Γιατί; Αν με είχες ακούσει, όλα θα ήταν διαφορετικά. 
Πλησιάζει το Στέφανο να τον φιλήσει στο στόμα όταν δέχεται στο κινητό του μια 
κλήση από την Ελπίδα.
04:45 (ένδειξη dvd)
Ξένια: Γι’ αυτήν τα έκανες όλα.  Εξαιτίας της.  Αν δεν ήταν αυτή, τώρα θα ήμασταν  
ευτυχισμένοι. Μαζί. 
11:05 (ένδειξη dvd)
Στο μεταξύ οι δικοί του άνθρωποι ανησυχούν.
Η Ελπίδα του στέλνει μήνυμα: Το φαγητό είναι έτοιμο. Θα αργήσεις?
Η Ξένια το διαβάζει.
Ξένια: Ναι. Θα αργήσει πάρα πολύ.
Στη συνέχεια στέλνει μηνύματα σε όλους από το κινητό του Στέφανου (σαν να το 
έστελνε ο ίδιος) :
Δεν αντέχω άλλο να παλεύω. Κουράστηκα. Αποφάσισα να δώσω τέλος στη ζωή μου.  
Συγχωρέστε με για τον πόνο που σας δίνω αλλά θα πονούσατε έτσι κι αλλιώς όταν θα  
πέθαινα. Σας αγαπώ πολύ όλους.
13:20 (ένδειξη dvd)
Ο φακός ζουμάρει στο πρόσωπο του Στέφανου, ο οποίος μένει νεκρός με τα μάτια 
ανοιχτά.
Η Ξένια του κλείνει τα μάτια και τον φιλάει στο μάγουλο. 
Έπειτα  παίρνει  το  ημερολόγιο  του  από  το  ντουλάπι  του  αυτοκινήτου  και  αφού 
διαβάζει λίγο, μονολογεί:
Ξένια: Πόσο με αγάπησες; Σου άξιζε αυτό που έπαθες.
Οι συγγενείς καλούν το Στέφανο στο κινητό αναστατωμένοι.
Η Ξένια λύνει το χειρόφρενο, παίρνει το κινητό και το ημερολόγιο του Στέφανου μαζί 
της  και  βγαίνει  από το αυτοκίνητο.  Στη συνέχεια  σπρώχνει  το αυτοκίνητο και  το 
ρίχνει στη θάλασσα. 
Υπό θλιβερή μουσική υπόκρουση ακολουθούν σκηνές που δείχνουν την Ξένια και 
τους συγγενείς του Στέφανου να κλαίνε.
Ξεκινάει η αναζήτηση του Στέφανου.
 20:30 (ένδειξη dvd)
Η Ξένια οδηγεί και πάει στο μπαρ. Στο μυαλό της γυρνάνε συνεχώς οι ίδιες σκέψεις 
της  δολοφονίας  του  Στέφανου  με  τη  σύριγγα  καρφωμένη  στο λαιμό του και  την 
πτώση του αυτοκινήτου στη θάλασσα.
Λίγο αργότερα στο δωμάτιο της διαβάζει το ημερολόγιο του Στέφανου και θυμώνει 
με όσα εκείνος έχει γράψει. Σκέφτεται να κάψει το ημερολόγιο αλλά το μετανιώνει.
Ξένια: Ποτέ δεν την ξεπέρασες. Πάντα αυτήν αγαπούσες ακόμα και όταν ήσουν μαζί  
μου.
Η Ξένια γράφει στο ημερολόγιο: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, Στέφανε. Δεν έπρεπε  
να τα σκαλίσεις. Αλλά ήθελες να τη βοηθήσεις. Μόνο αυτό σε ένοιαζε. Να βοηθήσεις  
την Ελπίδα. Και πάλι εγώ σε συγχώρεσα. Σου είπα να φύγουμε μαζί, μακριά από όλους.  
Να είμαστε ευτυχισμένοι  αλλά δε με άκουσες.  Γιατί  δε με άκουσες,  Στέφανε,  γιατί;  
Τώρα ό, τι έγινε, έγινε. Το τέλος σε αυτή την ιστορία θα το δώσω εγώ.
Η Ξένια τηλεφωνεί στον κ. Ανδρόνικο προσποιώντας ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι 
ανησυχεί. Θυμάται και ξαναθυμάται τις σκηνές που εκτυλίχτηκαν στο αυτοκίνητο του 
Στέφανου και τη στιγμή της δολοφονίας του.
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Το Ε.Σ.Ρ.  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  καταγγελίας  ιδιώτη.  Η εκπομπή 
προβλήθηκε την ώρα 21:25 μ.μ.,  με τη σήμανση «κατάλληλο-επιθυμητή η γονική 
συναίνεση». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε ζεύγος που διαπληκτίζεται 
εντός  του  αυτοκινήτου.  Εκ  τούτων  η  κοπέλα  παραπονείται  για  τις  πράξεις  του 
συντρόφου της οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους καταδίκης του και εκτίσεως ποινής 
στις φυλακές. Ενόψει της αδιαφορίας του ανδρός στις συστάσεις και της προτροπής 
του να εξέλθει η σύντροφός του από το αυτοκίνητο, εκείνη εξήγαγε από την τσέπη 
της  σύριγγα  και  διέτρησε  με  αυτή  τον  λαιμό  του  με  αποτέλεσμα  το  θάνατο  του 
συντρόφου της. Δεν περιορίστηκε η εκπομπή σε τούτο αλλά προέβαλε σε μεγέθυνση 
το τελευταίο περιστατικό. Εξάλλου με την εκπομπή προβλήθηκε κατά τρόπο έντονο 
μέθοδος  εκτελέσεως  εγκλήματος  ανθρωποκτονίας  εκ  προθέσεως  κατά  του 
προαναφερθέντος προσώπου.  Η όλη εκπομπή, ως εκ της ώρας προβολής της ήταν 
ικανή να βλάψει σοβαρά την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και σε κάθε περίπτωση 
έπρεπε να προβληθεί με την ένδειξη:  «κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών» 
μετά  την 22.30 ώρα.  Για  τις  εν  λόγω εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.   

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  20,2  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2009-
2010,  της  εξ  175.134.699  ευρώ  διαφημιστικής  δαπάνης  του  έτους  2010,  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, 
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,  10/11.1.2011,  42/25.1.2011,  43/25.1.2011, 
117/5.4.2011,  151/3.5.2011,  156/10.5.2011,  264/12.7.2011  διάφορες  κυρώσεις,  το 
πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό 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.    
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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, 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  12η Ιουλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Ιουλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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