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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  7  Απριλίου  2014  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,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 13.1.2014 

αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο  MTV GREECE Νομού Αττικής, κατά της 286/3.6.2003 αποφάσεως 
αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Μαρτίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό
Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  MTV GREECE Νομού Αττικής και το υποβληθέν 
υπόμνημα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Mε την 213/8.4.2003 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν 
δεκτά τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: «Ο τηλεοπτικός σταθμός  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
TV είχε υποβάλλει αίτηση μετά των νομίμων δικαιολογητικών προς συμμετοχή σε 
προκηρυχθέντα διαγωνισμό για λήψη αδείας λειτουργίας αυτού. Εντεύθεν ο σταθμός 
λειτουργεί  νομίμως  και  υποχρεούται  να  εκπέμπει  το  δηλωθέν  με  την  αίτησή  του 
πρόγραμμα,  το  οποίο  είναι  διαρκείας  15  ωρών  και  15  λεπτών  ανά  24ωρο  και 
ειδικότερα  ενημερώσεως  5  ωρών,  ψυχαγωγίας  9  ωρών  και  15  λεπτών  και 
επιμορφώσεως  1  ώρας  και  15  λεπτών.  Αντί  τούτου  ο  σταθμός  εκπέμπει  γραπτά 
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μηνύματα επικοινωνιών και γνωριμιών με προβολή μουσικών βίντεο κλίπς κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του 24ώρου, εκ των οποίων πολλά μηνύματα είναι σεξουαλικά, 
ετεροφυλικά  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  ομοφυλοφιλικά.  Ειδικότερα  κατά  τον 
γενόμενο έλεγχο της εκπομπής από της 12ης ώρας της 17.12.2002 έως της 12ης ώρας 
της 18.12.2002 διαπιστώθηκε ότι η προβολή των παραπάνω μηνυμάτων διήρκεσε 20 
ώρες  και  30  λεπτά,  η  προβολή τηλεμάρκετινγκ  διήρκεσε  1  ώρα και  50  λεπτά,  η 
προβολή  μηνυμάτων  γνωριμιών  διήρκεσε  1  ώρα  και  30  λεπτά  και  η  προβολή 
διαφημίσεων κυρίως με 090, χωρίς να αναγράφεται  η τιμή χρέωσης, διήρκεσε 10 
λεπτά. Κατά το πρώτο εκ των ως άνω τμημάτων της εκπομπής έχουν προβληθεί τα 
κατωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενα μηνύματα:

«  -  Στεφανής:  Καλησπέρα,  θέλω  να  γνωρίσω  άντρα  χοντρούλη,  ανεξαρτήτου 
ηλικίας. Είμαι άντρας 28 χρονών, 1.73, 92 κιλά από δυτικά προάστια. PRIVE
-  Ταυρίνα: Καλησπέρα, αγαπημένε δεκαθλητή καννίβαλε,  θέλω πολλά συγκα, 
ουγκ.
-   Αγόρι, 25 χρόνων, περιμένει κάποιον άντρα, PRIVE
-   Ντουέτο: Ζητά κοπέλες ή … έως 35 χρόνων, γενναιόδωρα
-  Νέος,  30 χρόνων,  πολύ εμφανίσιμος,  ζητά ώριμο άντρα για σοβαρή σχέση. 
Μόνο PRIVE
-  Εμμανουέλα 12:  Η γλυκιά σου παντρεμένη σου στέλνει τα πιο ζεστά φιλιά 
της!!!
-  VAG.MAN.: Επιθυμώ γνωριμία με αρσενικό σοβαρό που να ξέρει  τι θέλει. 
Είμαι σοβαρός και αρρενωπός 35άρης
-  Καλησπέρα σε όλους τους άντρες που ξέρουν να ικανοποιούν αγόρια. ΄Οποιος 
θέλει συνάντηση ας στείλει PRIVE
-  Ζευγάρι ζητά αγόρι, θηλυκό ή τρανς έως 30 χρόνων
-  Ελένη:  Είμαι 25 χρόνων, ξανθιά και όμορφη. Ζητάω γυναίκα για παρέα και ό,τι 
προκύψει.».

Επίσης κατά τον γενόμενο έλεγχο της εκπομπής  από της 14ης έως της 22ας ώρας της 
1.4.2003 διαπιστώθηκε ότι η προβολή των παραπάνω μηνυμάτων διήρκεσε 6 ώρες 
και 42 λεπτά, η προβολή μηνυμάτων γνωριμιών,  αστροπροβλέψεων και μέντιουμ με 
090  και  τιμή  χρέωσης  με  μικρά  και  δυσδιάκριτα  γράμματα  διήρκεσε  17  λεπτά, 
μουσικό πρόγραμμα διάρκειας 51 λεπτών και προβολή τρέϊλερς διάρκειας 10 λεπτών. 
Κατά το πρώτο των ως άνω τμημάτων της εκπομπής έχουν προβληθεί τα κατωτέρω 
ενδεικτικώς αναφερόμενα μηνύματα:
« - Με λένε Μάκη, είμαι 37 χρόνων, παντρεμένος, χωρίς σεξουαλική   ικανοποίηση. 

΄Οποια παντρεμένη ενδιαφέρεται ας στείλει prive.
   - Δημήτρης: Κάποιος ΄Αντρας να θέλει παιγνίδια με αγοράκι 178.75 27 Χ prive.
   - Ράνια 28 Γυναίκα προς Γυναίκα: Μόνο prive.
   - Νέος – ωραίο παιδί ζητώ να γνωρίσω αρρενωπό αγόρι για παρέα. Μόνο prive με 

τηλέφωνο….
   -  Βουτού:  Αν  είναι  άντρας  με  ενδιαφέρον,  εύσωμος  αρκετά  και  ζητάς  αγόρι, 

περιμένω prive τηλ…».

Πρόκειται περί τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος δεν εκπέμπει το δηλωθέν πρόγραμμά 
του  και  αντ’  αυτού  εκπέμπει  μηνύματα  και  διαφημίσεις  αστροπροβλέψεων  και 
μέντιουμ, με τις οποίες γίνεται εκμετάλλευση των προλήψεων και δεισιδαιμονιών των 
ανθρώπων, ενώ εξάλλου τόσο τα μηνύματα όσο και οι διαφημίσεις αυτές προκαλούν 
κίνδυνο ηθικής βλάβης στους ανηλίκους. Και μόνη η αθέτηση της υποχρεώσεως του 
σταθμού να εκπέμπει  το δηλωθέν πρόγραμμα αρκεί  προς  επιβολή της  εις  το  υπό 
στοιχείο «ΙΙΙ» αναφερομένης διατάξεως του νόμου προβλεπομένης  κυρώσεως της 
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αμέσου διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Πλέον όμως τούτου το 
όλο περιεχόμενο της εκπομπής είναι εκτός της υπό της προαναφερθείσης διατάξεως 
του Συντάγματος επιβαλλομένης  ποιοτικής στάθμης της εκπομπής προς επίτευξη της 
πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας και του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου».  Με 
βάση αυτές τις παραδοχές, επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
της αμέσου διακοπής της λειτουργίας αυτού. Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε 
αίτηση  θεραπείας,  με  την  οποία  προεχόντως  προβλήθηκε  η  αιτίαση,  ότι  δια  της 
προσβαλλομένης  αποφάσεως  έγινε  δεκτό  ότι  δια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  την 
1.4.2003 προβλήθηκαν τα εις την απόφαση αναφερόμενα μηνύματα, ενώ τούτο δεν 
ανταποκρίνεται  στα  πράγματα.  Από  τη  γενομένη  έρευνα  διαπιστώθηκε  ότι  ο 
τηλεοπτικός σταθμός προέβαλε τα εν λόγω μηνύματα κατά την 3.1.2003 και όχι κατά 
την 1.4.2003, όπως εσφαλμένως αναφέρεται στην απόφαση. Όμως αυτή η παραδρομή 
δεν ασκεί επιρροή επί του διατακτικού της αποφάσεως και επομένως αυτός ο λόγος 
της  αιτήσεως θεραπείας  πρέπει  να απορριφθεί.  Παρά ταύτα εκ των κατατεθέντων 
στοιχείων  μετά  υπομνήματος  έχει  διαπιστωθεί  ότι  μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω 
κυρωτικής  αποφάσεως  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  έχει  καταρτίσει  νέο  πρόγραμμα, 
μεταδίδει  δελτία  ειδήσεων  διαρκείας  δύο  ωρών  περίπου,  ντοκιμαντέρ, 
κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές διαρκείας τεσσάρων ωρών περίπου, 
μουσική πλέον των τριών ωρών και άλλες εκπομπές. Η μεταβολή του προγράμματος 
του τηλεοπτικού σταθμού είναι ειλικρινής και οριστική, ενώ εξάλλου δεν υφίστανται 
ενδείξεις ότι η μεταβολή αυτή είναι προσωρινή και ότι αποσκοπεί στη μεταβολή της 
εκδοθείσης κυρωτικής αποφάσεως. Εντεύθεν ενδείκνυται όπως γίνει δεκτή η αίτηση 
θεραπείας  και  αντικατασταθεί  η  ως  άνω  διοικητική  κύρωση  δια  της  διοικητικής 
κυρώσεως του προστίμου, προβλεπομένης της τοιαύτης κυρώσεως από τη διάταξη 
του άρθρου 4 του Ν. 2328/1995. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, δια της 
286/3.6.2003 αποφάσεως του ΕΣΡ αντικαταστάθηκε η προαναφερθείσα διοικητική 
κύρωση δια της τοιαύτης του προστίμου των 300.000 ευρώ. Κατά της τελευταίας 
αυτής αποφάσεως ασκήθηκε η υπό κρίση αίτηση θεραπείας δια της οποίας διώκεται η 
ανάκληση αυτής. Δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που αναιρεί τα 
δια της προσβαλλόμενης αποφάσεως γενομένα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Η υπό 
κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. Πρέπει να 
σημειωθεί  ότι  κατά  της  τελευταίας  αποφάσεως  έχει  ασκηθεί  αίτηση  ακυρώσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ αριθμ. 
354/2011  απόφαση  του  Δ’  Τμήματος.   Μειοψήφησε  εκ  των  μελών  ο  Γεώργιος 
Στεφανάκης, κατά τον οποίο η υπό κρίση αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να γίνει δεκτή 
και εντεύθεν να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 286/3.6.2003 απόφαση του ΕΣΡ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με 
το  διακριτικό  τίτλο  MTV GREECE Νομού  Αττικής, κατά  της  286/3.6.2003 
αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  7η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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