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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2005  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 Γιάννης 
Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης.  

 
 

UIστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της  εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
Α.Ε  ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο 
MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ  που εκπέµπει στο Νοµό Αττικής, ενδεχοµένη παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 21η ∆εκεµβρίου 2004. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό  τη 
µετάδοση 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.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ 1 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί 
σταθµοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να µεριµνούν για την 
ποιότητα του προγράµµατος. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιτική στάθµη που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας.  
 
 

 1



ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο  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. 

 

UΑιτιολογικό 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της παρακολουθήσεως από 
µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, των ισχυρισµών του εκπροσώπου  του 
τηλεοπτικού σταθµού MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ και του υποβληθέντος υποµνήµατος,  
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά την 6P

ην
P και 13P

ην
P Μαΐου 2004  από  00:14 και 

εντεύθεν ώρας, προβλήθηκε η εκποµπή µε τον τίτλο «ΘΥΡΑ 7» µε θέµα συζήτηση 
για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η συζήτηση των δύο τηλεπαρουσιαστών µεταξύ τους 
και µε τηλεθεατές, οι οποίοι επικοινώνησαν µε τηλεφωνικές γραµµές, ήταν σε τόνο 
οξύ, ο οποίος εκτρεπόταν σε υβριστικό. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι στις ως άνω 
εκποµπές εκστοµίστηκαν στην πρώτη εκποµπή φράσεις όπως: «Μέτρα τρύπες, κοίτα 
πώς τους έχουµε κάνει», «Κοίτα πώς τους έχουµε κάνει 6,5 εκατοµµύρια 
ολυµπιακούς, τρύπες στο σουρωτήρι», «Ότι τρέχει είναι δικό σας». Και στη δεύτερη 
εκποµπή φράσεις όπως:  «Είστε πολύ µεγάλοι µάγκες, δεν έχει καµιά σχέση µε σας τα 
παλιοτόµαρα, κλέφτες, ξεφτιλισµένοι, λαγόκοτες», «΄Αµα είσαι ξεφτιλισµένος, το 
έχεις και για καµάρι σου κάθε πουστιά που κάνεις», «Ταραµάδες, αυγολέµονο». 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την πρώτη των ως άνω εκποµπών ένας εκ των 
τηλεπαρουσιαστών πρόβαλε και ένα µαγειρικό σουρωτήρι για να καταστήσει 
παραστατικότερους τους παραπάνω αήθεις χαρακτηρισµούς.  
Πρόκειται περί υποβαθµισµένης εκποµπής, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην εκ της 
προαναφερθείσης διατάξεως του Συντάγµατος αξιουµένη ποιοτική στάθµη. Το 
γεγονός ότι η εκποµπή προβλήθηκε µετά το µεσονύκτιο και εποµένως ήταν 
κατάλληλη µόνον για ανηλίκους  δεν δικαιολογεί το υποβαθµισµένο ποιοτικά 
περιεχόµενο, το οποίο απέβλεπε στη διακωµώδηση και τον ευτελισµό 
ποδοσφαιριστών και φιλάθλων. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
η διοικητική κύρωση του προστίµου. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 0,5 %  µεριδίου 
τηλεθεάσεως του εκ 2.194.943,07 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί 
στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 170/4.2.2003, 199/1.4.2003, 235/6.5.2003, 
25/27.1.2004, 115/28.4.2004, 398/14.12.2004 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω 
πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των   30.000 ευρώ. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό  MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ  - ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε   τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 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 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε, που εδρεύει στον 
Πειραιά, στην οδό 34P

ου
P Συντάγµατος Πεζικού 17, µε ΑΦΜ 099789230, 

∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. 
2. Του Θοδωρή Καλούδη του Αντωνίου, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, στην οδό 

Γ. Ιατρού 12, µε ΑΦΜ 013491381, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4P

η
P Ιανουαρίου 2005. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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