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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 22 Ιουνίου 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 ∆εµίρη, 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 15η  Ιουνίου 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. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µην µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και  ιδίως προγράµµατα που 
περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές άσκοπης βίας ή να µεταδίδουν στα 
ειδησεογραφικά τους προγράµµατα φυσικές σκηνές βίας, χωρίς αυτό να είναι 
αναγκαίο για την πληροφόρηση του κοινού για κάποιο γεγονός. 
 
ΙΙΙ. Το σηµείο 1 της Οδηγίας 1/2001 του Ε.Σ.Ρ. κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των ανήλικων 
τηλεθεατών από σκηνές ή εικόνες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, 
πνευµατική ή την ηθική τους ανάπτυξη. 
 
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 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 
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µε διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία ροής προγράµµατος του σταθµού, προέκυψαν 
τα ακόλουθα:  
Ηµέρες προβολής:  20-4  20:00:00-21:00:00,  

28-4 19:00:00-20:00:00 
Τις δύο αυτές ηµέρες ο τηλεοπτικός σταθµός πρόβαλε το εξής τρέιλερ διαφήµισης 
ταινιών του. 
(20-4 57:14-57:19 ώρα ένδειξης dvd) 
Με συνοδεία υποβλητικών ήχων εµφανίζονται δύο κοπέλες να φρεσκάρονται, η µία 
µε λευκά ρούχα και φτερά και η άλλη µε µαύρα ρούχα.  Η γυναίκα µε τα λευκά 
φαίνεται να τοποθετεί στον καθρέφτη όπου αντικατοπτρίζεται το είδωλο της γυναίκας 
µε τα µαύρα, στο κεφάλι της, κόκκινο πλαίσιο µε κέρατα που αρχίζουν και στάζουν 
αίµα..  Η γυναίκα µε τα µαύρα γυρίζει και δείχνει ότι βρυχάται στην άλλη κοπέλα.  
Μετατρέπεται σε καρτούν διαβόλου  που αντιπαρατίθεται µε  άγγελο.  Πίσω από το 
κεφάλι του καρτούν φαίνεται χέρι που τοποθετεί πλαίσιο χρώµατος κόκκινου.  Στη 
συνέχεια επανέρχεται, χωρίς κέρατα να συνεχίζει να βρυχάται στην άλλη κοπέλα.  
Ταυτόχρονα φαίνεται χέρι που δείχνει κάρτα χρώµατος κόκκινου «6 DAILY FIX» 
Ακούγονται τα εξής:  «Daily Fix.  ∆ύο ώρες εξάρτησης.  Έξι µε οκτώ.  Κάθε µέρα» 
Στη συνέχεια προβάλλεται τρέιλερ από τις σειρά «Η ζωή της άλλης» 
Στο τέλος του τρέιλερ ακούγεται «Η ζωή της άλλης στις έξι και δέκα.  Daily Fix.  
Σχέση εξάρτησης.  Κάθε µέρα.»  Ταυτόχρονα εµφανίζεται λεζάντα  
ΑΥΡΙΟ 18:10                                   6  
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ                      DAILY FIX      (ένα χέρι βάζει την κάρτα) 
28-4-2010  
Προβάλλεται το παραπάνω τρέιλερ.  Στο τέλος, αντί για τα προηγούµενα λόγια 
ακούγεται «Mega µου» 

1. 3:47-3:53 ώρα ένδειξης dvd 
2. 9:13-9:19  “       “             “ 
3. 29:25-29:30 “    “             “ 
4. 35:47-35:53 “    “             “ 

Στις 57:14-57:19 ώρα ένδειξης dvd προβάλλονται οι δύο κοπέλες να φρεσκάρονται 
στον καθρέφτη.  Ακούγεται «Mega µου».  Στην οθόνη εµφανίζεται λεζάντα 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 
MEGA © 2009/2010                                     6 DAILY FIX 
Στη συνέχεια µε φόντο τις κοπέλες που µακιγιάρονται εµφανίζονται οι χορηγοί της 
σειράς. 
 
Πρόκειται περί διαφηµίσεως ζώνης τηλεοπτικών σειρών του τηλεοπτικού σταθµού 
κατά τη διάρκεια της οποίας στη προσπάθεια να προβάλλει την εκλυστικότητα της 
σειράς µε τον τίτλο «Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ», χρησιµοποιεί την φράση «σχέση 
εξάρτησης», παραπέµπουσα ευθέως σε ουσίες εξάρτησης µε κίνδυνο εξοικειώσεως 
του κοινού.   Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  Μειοψήφησε ο Κωνσταντίνος 
Αποστολάς, κατά τον οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της 
οριστικής διακοπής της εν λόγω διαφηµίσεως. 
 
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 
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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 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 
15.000 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, ∆.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 22α Ιουνίου 2010. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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