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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2005 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης  και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Νέστορας Κουράκης.   Απόντες  ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος 
Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Ροδόλφος Μορώνης 

 
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 παραβίαση 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 4η Οκτωβρίου 2005. 

 
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.  

ΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2737/1999, κατά το οποίο η αφαίρεση ιστών και 
οργάνων µε σκοπό τη µεταµόσχευση, γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα, 
απαγορευοµένης κάθε συναλλαγής µεταξύ λήπτη και δότη και των οικογενειών τους, 
καθώς και αυτών µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 20 
παρ. 3 του αυτού νόµου, όποιος προσφέρεται δηµόσια να δώσει από το σώµα του 
µοσχεύµατα µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών και µε χρηµατική ποινή.   

ΙΙΙ.  Το άρθρο 13 παρ. 2 του Π:∆: 77/2003, κατά το οποίο τα εγκλήµατα δεν πρέπει να 
αναδεικνύονται. 

ΙV.  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 από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις 
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Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού MEGA CHANNEL της παρακολουθήσεως της µαγνητοταινίας της 
κατωτέρω εκποµπής και του υποβληθέντος υποµνήµατος,  προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Κατά την 6.7.2005 διαρκούσης της εκποµπής «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ 8» και από ώρας 
08:54 έως 09:00, µεταδόθηκε θέµα που αφορούσε πώληση νεφρού. Το θέµα 
προαναγγέλθηκε από τις 8:50, µε υπότιτλο στο κάτω µέρος της οθόνης: «ΣΕ ΛΙΓΟ 
Πατέρας 6 παιδιών πουλάει το νεφρό του για να ζήσει». Η οθόνη χωρίστηκε σε τρία 
παράθυρα στα οποία φαίνονταν ο τηλεπαρουσιαστής κ.Καµπουράκης, ο Νίκος 
Τσαβαρής και βίντεο διάρκειας 2 λεπτών µε πλάνα του Νίκου Τσαβαρή να δείχνει το 
προσωπικό δελτίο δότη σώµατος ή οργάνων τρείς φορές.  Ακολούθησε ο παρακάτω 
διάλογος: 
- Τηλεπαρουσιαστής: Πάµε στην Ρόδο, στον κ. Νίκο Τσαβαρή, είναι µια δραµατική 
περίπτωση.  Καλή  σας µέρα κύριε Τσαβαρή. 
- Νίκος Τσαβαρής:  Καληµέρα σας . 
- Τηλεπαρουσιαστής: Είσαστε καλά; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Τι καλά, ο Θεός να τα κάνει καλά. 
- Τηλεπαρουσιαστής: Γίνατε γνωστός από χθες και σήµερα διότι βγάλατε µια 
πρωτότυπη ανακοίνωση, έχετε 6 παιδιά, είστε στη Ρόδο, έχετε χρέη, έχετε πρόβληµα 
οικονοµικό και βγάλατε µια ανακοίνωση ότι πουλάτε το ένα σας νεφρό; 
- Νίκος Τσαβαρής: Μάλιστα. Γιατί έχω ανάγκες, χρεώθηκα, δεν µπορώ να 
αντεπεξέλθω µε τον µισθό που παίρνω, πήρα ένα σπίτι παρακαταθηκών και δανείων 
το οποίο κόβουν µέσα από το µισθό, φυσικό είναι αφού το πήρα µέσα από το µισθό 
µου το  κόβουνε. Από κει και πέρα, δεν µπορώ να αντέξω ρε παιδιά. Χρωστάω στην 
εφορία γιατί ήµουνα στο παλιό σπίτι µε ενοίκιο του δήµου το οποίο µου (στείλει;;;) 
7.000 ευρώ, χρωστώ στον «Κωτσόβολο», χρωστώ στον µπακάλη, στον µανάβη, στον 
χασάπη από τον κινέζο χρωστώ ακόµη 125 ευρώ που πήγα και πήρα κάτι 
φουστανάκια των κοριτσιών µου. ∆ηλαδή, τι θα γίνω εγώ; Εγώ δεν µπορώ να 
καταλάβω. Γιατί δεν µου δίνουν και µένα ένα σπιτάκι µε 6 παιδιά που ενδιαφέρθηκα 
τότε, από παλιά χρόνια. Πήγα και στην εφορία τους λέω ρε παιδιά δεν µπορώ, στέλνω  
στον κ. Βενιζέλο ένα χαρτί, λέω κύριε Βενιζέλο σας παρακαλώ, λέει να πληρώνεις 
λίγα-λίγα. Τι λίγα-λίγα, εδώ δεν έχουµε να φάµε, έχω την γυναίκα µου άρρωστη. 
Τώρα το χειµώνα θέλω άλλα λεφτά για να της κάνω εγχείρηση στα γόνατα που 
πρέπει να της βγάλουν τα γόνατα που δεν µπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πως θα 
γίνει ρε παιδιά, σε αυτοκτονία είµαι. Τι θα γίνει όλο στο «θα» και στο «θα». Θυµάµαι 
σαν πολύτεκνος  που είµαι, παλιά που µου έδωσε ο Μητσοτάκης 600 χιλιάρικα. Αυτά 
ήτανε και βλέπεις 90 χρονών γυναίκα τώρα και παίρνει πολυτέκνων. Εµένα µου το 
κόψανε από πολύ καιρό.  
- Τηλεπαρουσιαστής: Και πως σκεφτήκατε δηλαδή να δώσετε το νεφρό σας; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Θα δώσω το νεφρό µου, να ξεπλερώσω τα χρέη µου και θα δω τι 
θα κάνω, µπορεί να φύγω να πάω στο εξωτερικό. Τι να κάνω, τι να κάνω; Γιατί η 
γυναίκα µου είναι από την Φιλανδία.  Ο πεθερός µου µου λέει πιο χάλια είναι και 
εκεί. 
- Τηλεπαρουσιαστής:  Πιο χάλια είναι και κει; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Τι να κάνω, για εξήγησέ µου. 
- Τηλεπαρουσιαστής: Και δεν µου λέτε κάτι, από τη στιγµή που έγινε γνωστό ότι 
κάνετε αυτήν την πώληση την περίεργη ας πούµε, σας πλησίασε κανείς; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Όχι ακόµα. 
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- Τηλεπαρουσιαστής:  Όχι ακόµα, ε; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Περιµένω.  
- Τηλεπαρουσιαστής:  Πόσο το δίνετε; 
- Νίκος Τσαβαρής: Ε, να βγάλω τα χρέη µου ρε παιδιά, ο λογαριασµός γύρω στα 
35.000 ευρώ. Αν µου δώσουν 50.000 ευρώ να βγάλω τα έξοδά µου και τα εισιτήριά 
µου και να φύγω. ∆εν αντέχω άλλο. 
- Τηλεπαρουσιαστής:  Πόσο; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Να φύγω. ∆εν αντέχω άλλο. 
- Τηλεπαρουσιαστής: 50.000 ευρώ το δίνετε δηλαδή; Θα είστε ικανοποιηµένος µε 
50.000 ευρώ; 
- Νίκος Τσαβαρής: Τι να κάνω; Για εξήγησέ µου, ποιος θα µου δώσει; Μου δώσανε 
τώρα το βιβλιάριο της τραπέζης που’ χω τον αριθµό µήπως φιλοτιµηθεί από το 
εξωτερικό γιατί µόνο οι καλοί Έλληνες στο εξωτερικό, εκεί που ζούσαµε. Εκεί είναι 
οι καλοί Έλληνες και βγάζουν και καλά παιδιά. Και εγώ έχω βγάλει καλά παιδιά µε  
πτυχία, 2 πτυχία το κοριτσάκι µου και δεν  µπορούµε να το βάλουµε σε µια δουλειά. 
Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Έχω γίνει το µασκότ της  παραλίας και φύλακας και 
χωροφύλακας και φορτηγατζής και οδηγός…  
- Τηλεπαρουσιαστής:  Ξέρετε ότι αυτό είναι παράνοµο, όµως; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Παράνοµο ξε-παράνοµο, εγώ βλέπω ότι οι µεγαλοκαρχαρίες πάνε 
και αγοράζουνε από τις Ινδίες για µένα είναι αυτό, αν δω ότι δεν µπορώ θα κάνω 
µεγάλη ζηµιά στον εαυτό µου, έχω ορκιστεί στα παιδιά µου, τουλάχιστον αν πεθάνω 
να πάρουν τα παιδιά τα λεφτά και να φύγουν στο εξωτερικό, να µην µείνουν εδώ. 
Εδώ είναι κατεστραµµένα τα παιδιά µου έχω απελπιστεί. 
- Τηλεπαρουσιαστής: Μα, δυο λεπτά τώρα, δεν είναι τώρα κουβέντες αυτές. Είστε 
πατέρας, είστε πιεσµένος, αλλά δεν είναι κουβέντες… 
- Νίκος Τσαβαρής: Ε πως δεν είναι κουβέντες. Άµα περικαλάµε τον έναν και τον 
άλλο ζητιάνος γίνοµαι ρε παιδιά, δεν µπορώ να βγαίνω και συνέχεια σαν τον 
καραγκιόζη όξω στις τηλεοράσεις και από δω και από κει για να πάρω 5 δραχµές. 
- Τηλεπαρουσιαστής: Τώρα εσείς τι ακριβώς ζητάτε αυτή τη στιγµή, ας το νεφρό 
τώρα, τι ακριβώς ζητάτε από ποιόν ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάστασή σας; Μια 
δουλειά για το παιδί; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Να κάνει κάτι το κράτος σαν πολύτεκνος που είµαι. Να κάνει 
κάτι να µε βοηθήσουνε. Οι ανθρώποι αν µπορούν κανένας φιλότιµος να τον εφιλώ 
µέχρι να πεθάνω. Εµένα τα ψωµιά µου είναι λίγα. ∆εν είµαι 55, είµαι 60 χρονών. 
Αύριο µπορεί να πεθάνω, τι θα γίνει θα κυνηγούν τα δικά µου παιδιά η εφορία; 
- Τηλεπαρουσιαστής: Πόσα χρωστάς στην εφορία; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Ορίστε; 
- Τηλεπαρουσιαστής:  Πόσα χρωστάτε στην εφορία; 
- Νίκος Τσαβαρής:  Γύρω στις 7.500 ευρώ είναι. 
- Τηλεπαρουσιαστής:  7.500. ∆ουλειά έχετε; 
- Νίκος Τσαβαρής: Αν τα δώσω όλα µαζί να τα δώσω είναι κάνα τάλιρο, πέντε µου’ 
πε, τέσσερις, ούτε θυµάµαι, είµαι σε απελπισία. Χρωστούµε στον µπακάλη 200 ευρώ 
δεν µπορούµε να τα πλερώσουµε, προχθές βγήκε η κόρη µου από το νοσοκοµείο 
προτού µια βδοµάδα για το σκωληκοειδήτη κόντεψε να πεθάνει το κοριτσάκι και µου 
ζήτησε σουβλάκι ρε παιδιά και δεν είχα ένα ευρώ να δώσω σουβλάκι στο παιδί µου. 
Μα δεν γίνεται αυτό το πράγµα. 
- Τηλεπαρουσιαστής: Η κατάσταση σας αυτή είναι από παλιά ή τώρα τελευταία έχει 
επιδεινωθεί; 
- Νίκος Τσαβαρής: Από παλιά είχε γίνει αλλά λέω µήπως φτιάξει πήγαινα από εκεί 
κοροϊδίες αυτοί µόνο στις εκλογές ξέρουνε, οι γαλανοί  οι πράσινοι,  στις εκλογές. 
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Εγώ θα βάλω µαύρη σηµαία και θα παραδώσω µόλις τελειώσω το εκλογικό µου 
βιβλιάριο στον νοµάρχη και θα βάλω µαύρη σηµαία µε νεκροκεφαλή πάνω στο σπίτι 
µου. Τελείωσε. Γιατί είµαι από παιδί ορφανό, είµαι Κρητικός είµαι, από τα Σφακιά 
είµαι και λεγόµουνα Βουρεξάκης Νικόλαος. Με πήραν και µε θρέψανε. 
- Τηλεπαρουσιαστής:  Όταν είπατε στην γυναίκα ή στα παιδιά σας ότι θα πουλήσετε 
το νεφρό σας τι σας είπαν; 
- Νίκος Τσαβαρής: Τα παιδιά κλαίνε, η γυναίκα κλαίει, είναι βαριά γυναίκα, 
αρρώστησε η γυναίκα µου καρδιά έχει δεν µπορώ να την σηκώσω, δεν µπορεί να 
περπατήσει. Τι να κάνω, πήγα και πήρα για να µην πλερώνω ταξί πήρα ένα 
αυτοκινητάκι µε 3.000 ευρουλάκια 10.000 ευρουλάκια και υποφέρω δεν µπορώ να τα 
πληρώσω ούτε αυτά για να πάει στον µπακάλη να ψωνίσει. Που πάµε στο Lidl. ∆εν 
φτάνουν τα νερά, δεν φτάνουν τα φώτα, δεν φτάνει κολατσιό. 
- Τηλεπαρουσιαστής: Καταλαβαίνω, θα τα ξαναπούµε να κοιτάξουµε µήπως 
µπορούµε να βοηθήσουµε, αφήστε το νεφρό στη θέση του δεν είναι τώρα… 
- Νίκος Τσαβαρής:  Αν δω ότι η απελπισία µου κύριε Καµπουράκη συγγνώµη κιόλας 
αν δω ότι η απελπισία µου µε έχει φέρει σε πολύ. Και ξέρεις, εµείς οι Κρητικοί, οι 
παλιοί Κρητικοί, άσε τους καινούργιους, οι παλιοί Κρητικοί το πάµε βεντετισµό. Εγώ 
µπορεί να λέγοµαι Βουρεξάκης Νικόλαος λεγόµουνα, µε πήρα από την µάνα µου και 
µε έθρεψε η θεία µου και αναγκάστηκα να το αλλάξω, µέχρι φαντάρος λεγόµουν 
Νικόλαος Βουρεξάκης.  
- Τηλεπαρουσιαστής: Ψυχραιµία χρειάζεται να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. 
Αφήστε το νεφρό στη θέση του. Θα τα ξαναπούµε κύριε Τσαβάρη. 
- Νίκος Τσαβαρής:  Τι ψυχραιµία κύριε Καµπουράκη. Όλο στο «θα» και στο «θα» 
έχω πρηστεί, έχω πρηστεί. Ήµουνα ο δράκος και έχω γίνει κωλόγερος, δες πως έχω 
γίνει. 
- Τηλεπαρουσιαστής: Έλα, έλα, ήρεµα, ήρεµα, ήρεµα. Να’ σαι καλά. Θα τα 
ξαναπούµε, θα επικοινωνήσουµε µετά. 
 
Πρόκειται αναµφιβόλως, περί δηµοσίας προσφοράς µοσχεύµατος µε αντάλλαγµα και 
εντεύθεν περί αξιοποίνου πράξεως, η οποία προβλήθηκε και αναδείχθηκε µε την 
επίµαχη εκποµπή.  Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ότι η 
εκποµπή απέβλεπε στην ανάδειξη του οικονοµικού προβλήµατος του προσφέροντος 
το µόσχευµα και όχι της αξιοποίνου πράξεως δεν ανταποκρίνεται στα πράγµατα διότι 
η οικονοµική δυσχέρεια του εν λόγω προσώπου µπορούσε να αναδειχθεί, 
παραλειποµένης της αξιοποίνου πράξεως.  Πλέον τούτου, ο τηλεπαρουσιαστής, 
εγνώριζε ότι επρόκειτο περί παρανόµου πράξεως και επί πλέον ρώτησε τον 
προσφέροντα, αν ικανοποιείται µε καταβολή τιµήµατος 50.000 ευρώ, συντελώντας 
κατ΄  αυτόν τον τρόπο στον δια της τηλεοράσεως προσδιορισµό του τιµήµατος της ως 
άνω προσφοράς µοσχεύµατος.   Για την παραπάνω εκτροπή ενδείκνυται να επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 17,5 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εξ 193.422.393 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, 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, 
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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, διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω 
πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  20.000 ευρώ.   Μειοψήφησε εκ των µελών η 
Εύη ∆εµίρη, κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 30.000 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, ∆.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 Οκτωβρίου 2005. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
 

 5


