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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Απριλίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύριος Καρράς 
Ροδόλφος Μορώνης,. 

 
 
         

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.  ενδεχόµενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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 σκοπό τη µετάδοση προϊόντων του λόγου 
και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.  

 
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1866/1989, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεί τον άµεσο 

έλεγχο του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η ποιότητα των προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του 
Συντάγµατος. 

 
ΙΙΙ. Το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2644/1998, κατά το οποίον οι τηλεοπτικοί 

σταθµοί περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλλει εµπροθέσµως αίτηση για 
χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού, θεωρούνται ως 
νοµίµως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον 
αναγραφόµενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων. Ενώ εξάλλου οι αναφερόµενοι 
τηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόµενους από το άρθρο 3 του 
Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας, καθώς και αυτούς που προβλέπονται από  τους 
ισχύοντες Κώδικες ∆εοντολογίας του Ε.Σ.Ρ. Η παράβαση των ανωτέρω κανόνων έχει 
ως συνέπεια την άµεση διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού, καθώς και 
αρνητική αξιολόγηση κατά τη βαθµολόγηση από το ΕΣΡ. 
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       IV. Τα άρθρα 3 παρ. 23 και 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, κατά  τα οποία οι εις το 
πρώτο εξ αυτών αναφερόµενοι κανόνες συνιστούν όρο της αδείας λειτουργίας των 
τηλεοπτικών σταθµών και σε περίπτωση παραβίασής τους επιβάλλονται από το ΕΣΡ 
οι νόµιµες κυρώσεις. 

 
      V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 2 του ν. 2863/2000, κατά το οποίον το 
ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
     VI. Το άρθρο 5 παρ. 6 και 10 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίον η τηλεοπτική 
διαφήµιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωµατικά τους ανηλίκους. 
 
    VII. Τα άρθρα 4 παρ. 2 και 10 του Κανονισµού 3/1991 του ΕΣΡ, κατά τα οποία ο 
ραδιοτηλεοπτικός σταθµός οφείλει να µη µεταδίδει διαφηµίσεις, οι οποίες 
εκµεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων, ενώ εξάλλου η 
τηλεοπτική διαφήµιση δεν πρέπει να προκαλεί κίνδυνο ηθικής βλάβης στους 
ανηλίκους. 
 
 

 
Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ, του κατατεθέντος 
υποµνήµατος και της υπό του Συµβουλίου παρακολουθήσεως εκποµπών, προέκυψαν 
τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθµός 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 24 
ωρών και συνίσταται από ενηµέρωση 11 ωρών, ψυχαγωγία 12 ωρών, επιµόρφωση 1 
ώρας και τα Σαββατοκύριακα ψυχαγωγία 21 ωρών και ενηµέρωση 3 ωρών. Αντί 
τούτου ο σταθµός προβάλλει βίντεο κλίπς, αστροπροβλέψεις και χαρτοµαντείες, 
διαφηµίσεις, τηλεµάρκετινγκ και τρέϊλερς. Ειδικότερα κατά τον γενόµενο έλεγχο της 
εκποµπής από της 12ης ώρας της 15.1.2003 έως της 12ης ώρας της 16.1.2003 
διαπιστώθηκε ότι η εκποµπή του τηλεοπτικού σταθµού περιείχε προβολή βίντεο κλίπς 
διαρκείας 4 ωρών και 35 λεπτών, προβολή αστροπροβλέψεων, χαρτοµαντειών και 
χειροµαντειών µε αναγραφή 090 διαρκείας 3 ωρών και 31 λεπτών, προβολή 
διαφηµίσεων διαρκείας 1 ώρας και 4 λεπτών, προβολή αθλητικών εκποµπών και 
ειδήσεων διαρκείας 8 ωρών και 8 λεπτών, προβολή τηλεµάρκετινκγ 5 ωρών και 39 
λεπτών και προβολή τρέϊλερς διαρκείας 1 ώρας και 4 λεπτών. Πρόκειται περί 
τηλεοπτικού σταθµού, ο οποίος  εκπέµπει εν µέρει το δηλωθέν πρόγραµµά του και επί 
πλέον εκπέµπει διαφηµίσεις, τηλεµάρκετινγκ, τρέϊλερς και αστροπροβλέψεις, 
χαρτοµαντείες και χειροµαντείες µε τις οποίες γίνεται εκµετάλλευση των προλήψεων 
και δεισιδαιµονιών των ανθρώπων, ενώ εξάλλου αυτές προκαλούν κίνδυνο ηθικής 
βλάβης στους ανηλίκους. 
Και µόνη η αθέτηση της υποχρεώσεως του σταθµού να  εκπέµπει ολόκληρο το 
δηλωθέν πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να εκπέµπει τις ως άνω χαρτοµαντείες και 
αστροπροβλέψεις, αρκεί προς επιβολή της εις το υπό στοιχείο «ΙΙΙ» αναφεροµένης 
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διατάξεως του νόµου προβλεποµένης  κυρώσεως της αµέσου διακοπής της 
λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού. Πλέον όµως τούτου το εκτός του δηλωθέντος 
προγράµµατος  περιεχόµενο της εκποµπής εξ αστροµαντειών, χαρτοµαντειών και 
χειροµαντειών, 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. Ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό για τις ως άνω εκτροπές η κύρωση του προστίµου. 
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος και εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας κατά τους 
οποίους θα πρέπει να επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής επί 2 µήνες διακοπής της 
λειτουργίας αυτού.  
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον  
τηλεοπτικό σταθµό MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.  
η κύρωση  του προστίµου. Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, 
της εξ 0,5 %  µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του 
οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εκ 16.795,64 ευρώ αξίας των καθαρών 
διαφηµιστικών εσόδων από άµεσες διαφηµιστικές προβολές, που έχει αποκτήσει ο ως 
άνω σταθµός για την περίοδο του Ιανουαρίου 2003, του εξ 196.559.883 δραχµών  
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του 
γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε την απόφαση 170/4.2.2003 η 
κύρωση της συστάσεως όπως παύσει να εκπέµπει από το δίαυλο 69, µε 
προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο 
ποσό των  200.000 ευρώ. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 

Επιβάλλει  στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.   την διοικητική κύρωση  του προστίµου 
των 200.000 ευρώ. 
 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την 
προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 
 

1. Της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. που εδρεύει  στον 
Πειραιά, στην οδό 34ου Συντάγµατος Πεζικού 17, µε ΑΦΜ  099789230, 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. 

2. Της εταιρείας ΕQUITY LIFE INVESTMENTS HOLDINGS S.A. που εδρεύει 
στο Λουξεµβούργο, στην οδό 41 avenue de la Gare, L-1611, µε µοναδικό 
µέτοχο τον Πέτρο Κόκκαλη του Σωκράτους, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

3. Της εταιρείας ACTIONS TECHNOLOGIQUES HOLDINGS S.A. που 
εδρεύει στο Λουξεµβούργο, στην οδό 41 avenue de la Gare, L-1611, µε 
µοναδικό µέτοχο τον Αλέξιο Σγουµπόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο 
Εκάλης, στην οδό ∆ιονύσου 12, µε ΑΦΜ 006402430, ∆.Ο.Υ. ∆΄Αθήνας, ως 
µέτοχο άνω του 2,5%. 
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4. Του Θεοδώρου Καλούδη του Αντωνίου, κατοίκου Φιλοθέης, στην οδό Γ. 
Ιατρού 12, µε ΑΦΜ 013491381, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

5. Του Σπυρίδωνα Αλεξανδράτου του Γεωργίου, κατοίκου Εκάλης, στην οδό 
Παπαρούνας 7Α, µε ΑΦΜ 011303968, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως µέτοχο άνω του 
2,5%. 

6. Του Πέτρου Κόκκαλη του Σωκράτους, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, στην οδό 
Βασ. Παύλου 35, µε ΑΦΜ 032539085, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Πρόεδρο του 
∆.Σ. 

7. Του Άγγελου Ζούρα του Σωτηρίου, κατοίκου Βουλιαγµένης, στην οδό 
Μαυρολέοντος 7, µε ΑΦΜ 045729700, ∆.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών, ως µέλος του 
∆.Σ. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1ην Απριλίου 2003. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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