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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 20 Μαΐου 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 από 14.4.2003 
αίτηση θεραπείας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού NEW TEMPO – ΝΕΟ 
ΚΑΝΑΛΙ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. κατά της υπ΄αριθ. 214/8.4.2003 
αποφάσεως  αυτού. 

 
2.  Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται 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 ραδιοφωνικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 

 
Αιτιολογικό 
 
Με την υπ΄ αριθ. 214/8.4.2003 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα ακόλουθα 
πραγµατικά περιστατικά: «Στην εταιρία µε την επωνυµία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «NEW TEMPO», χορηγήθηκε 
από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ η υπ’ αριθ. 19206/Ε/9.9.1993 άδεια ίδρυσης, 
εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού γενικής στόχευσης. Κατά το 
δηλωθέν πρόγραµµα του τηλεοπτικού σταθµού τούτο πρέπει να αποτελείται από 
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ενηµέρωση 6 ωρών και 30 λεπτών, από ψυχαγωγία 16 ωρών και από επιµόρφωση 1 
ώρας και 30 λεπτών. Αντί τούτου ο τηλεοπτικός σταθµός  προβάλλει κατά κύριο λόγο 
βίντεο κλίπς στο ένα τρίτο της οθόνης καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, µε προβολή 
γραπτών µηνυµάτων επικοινωνιών και γνωριµιών και µε αναγραφή της τιµής 
χρέωσης δια µικρών γραµµάτων, των οποίων είναι αδύνατη η ανάγνωση.  Ειδικότερα 
κατά τον γενόµενο έλεγχο της εκποµπής από της 12ης ώρας της 3.1.2003 έως της 12ης 
ώρας της 4.1.2003 διαπιστώθηκε ότι η προβολή των παραπάνω µηνυµάτων 
σεξουαλικού, ετεροφυλικού και οµοφυλοφιλικού περιεχοµένου, ήταν διαρκείας 9 
ωρών και 55 λεπτών, τα σποραδικά κρόουλ µε 090 και τιµή χρέωσης, ήταν διαρκείας 
5 ωρών και 25 λεπτών, οι αστροπροβλέψεις, χαρτοπροβλέψεις, χαρτοµαντείες για 
συνοµιλίες µε το κοινό µέσω 090 ήταν διαρκείας 2 ωρών και 56 λεπτών, οι 
διαφηµίσεις ήταν διαρκείας 2 ωρών και 12 λεπτών, η προβολή ταινιών ήταν 
διαρκείας 2 ωρών και 21 λεπτών και η προβολή τρέϊλερς  ήταν  διαρκείας 1 ώρας και 
11 λεπτών. Ειδικότερα  κατά το πρώτο εκ των ως άνω τµηµάτων της εκποµπής έχουν 
προβληθεί  τα κατωτέρω ενδεικτικώς αναφερόµενα µηνύµατα: 
 
                « - Αγοράκια, ψάχνω για αγοράκι. Προσφέρεται κανένα; 

- Ναζιάρα. Όποιος ενδιαφέρεται και έχει όρεξη για παιχνίδια και νάζια, 
εδώ είµαι εγώ, Είµαι 18 χρονών. 

- Είµαι 25 χρόνων, µελαχρινή  και µόνη. Ψάχνω µια κοπέλα που να µου 
µάθει τα κόλπα. Είµαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις. Μόνο κορίτσια 
περιµένω. PRIVE. 

- ALEX. ΄Αρη µου, που είσαι και ελεύθερος, για όλους υπάρχει κάποιος 
µωρό µου. 

- Κώστας 25. Είµαι 25 και straight. ∆ηλ. πηγαίνω µε άτακτα αγόρια. 
Μένω Ν. Σµύρνη και περιµένω. 

- SLAVE 1. ΄Οποια γυναίκα θέλει να γίνει αφέντρα µου και της αρέσει 
να µε ποδοπατά και να µε βασανίζει µε πολλές δοκιµασίες, ας µου 
στείλει PRIVE για γνωριµία. 

- ΄Αντρας 30. Για άντρα γεροδεµένο 45 και άνω για συνοµιλία PRIVE. 
- GAYSLAVE ψηλός, αρρενωπός, θέλω αυστηρό ενεργητικό να τον 

υπακούω. ». 
 
Επίσης κατά το πρώτο των ως άνω τµηµάτων της εκποµπής έχουν προβληθεί από της 
13ης ώρας της 31.3.2003 έως της 12ης ώρας της 1.4.2003 τα κατωτέρω ενδεικτικώς 
αναφερόµενα µηνύµατα: 
 

«       -   28άρης νέος αναζητά νέο από 24 έως 32 ετών για παρέα και ερ**** 
παιχν***.  Υπάρχει; Αν ναι, ας έρθεις πριβέ µε τηλέφωνο. 

                  -      Γυναίκα ψάχνει κορίτσια γλυκά. 
- Αγόρι ψάχνει δυνατούς άντρες πριβέ µε τηλ.. 
- Ζευγάρι ζητά ανάλογο ζευγάρι, µόνο Prive τηλ. 
- Μαρία: όποια γυναίκα επιθυµεί γνωριµία µε ξανθιά 30αρα, ας τηλ. 
- Είµαι γυναίκα, θέλω γυναίκα, µια έµπειρη λ…..α, για ς…..κα π….δια! 

Μόνο SMS και µόνο µε κινητό! Από 30 έως 37 ετών. 
- Εν./Παθ. 29 και 33 αναζητάµε αγόρι λεπτό έως 30 µε τηλ. Prive. 
- Πολύ εµφανίσιµος 30ης θέλει να γευτεί τον αντρισµό ενός µάγκα, µόνο 

τώρα Αργυρούπολη. 
- Παθητικό αγόρι: παθητικό αγόρι 1.70, 63 κιλά, µελαχρινό, 22 χρονών 

αναζητά νεαρό άντρα µέχρι 30 χρόνων για σχέση. Στείλτε prive. 
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- Αν υπάρχουν δύο φίλοι αρσενικά έως 35 χρ. και θέλουν ένα 28 αγόρι, 
ας έλθουν PRV µε τηλ. Απαραίτητη η εµφάνιση. Όχι εύσωµοι. 

- Ακόλαστος: είµαι παθ. 40 ετών, χοντρός και ζητάω ενεργ. νεαρούς. 
Απαντήσεις prive. 

- Reg-σάτυρος: ο οργ**µος έχει φάσεις: 1.ωδική: αχ, αχ! 2.γεωγραφική: 
εδώ, εδώ! 3.θρησκευτική: ω, θεέ µου! 4.αυτοκτονίας:  πεθαίνω! 
5.δολοφονική: αν σταµατήσεις, σε σκότωσα!!! 

- Άν-κάνω-υπέροχο: ζαν. είµαι ειδικός σε γυναίκες και ζευγάρια για 
οποιαδήποτε φαντασίωση. Στείλε πριβέ µε τηλ. θα σας τρελάνω. 

- Wolf 69: κανένα θηλυκό µε οθωµανικά γούστα υπάρχει για έναν 
λάτρη του είδους; πριβέ µε τηλ. 

- Παίδαρος: ικανοποιώ όλα τα βίτσια σε αυτούς που είναι γενναιόδωροι. 
στείλε πριβέ τώρα. Μόνο άντρες. 

- Sexistis: η ‘εργαλειοθήκη’ µου θέλει µεγάλα εργαλεία. prive me 
περιγραφή σε όλα. 

- Strapon: θηλυπρεπής σκλάβος γίνοµαι µικρή υπάκουη και άβουλη 
σκλάβα, παθ. µε γυναίκες. ζήτω αφέντρα ή αφέντρες να µε κάνουν ό,τι 
θέλουν αυτές. το Ψ∆Ν τα λέει όλα. Πριβέ. 

- Πάνος 26: θέλω σκληρό και άγριο [beep] από αγοράκι µε µεγάλο 
[beep]. Είµαι  αχόρταγος. κάθοµαι στα τέσσερα και περιµένω. 

- Πέγκυ2: αν είχε 10cm θα τον έπαιζε, δεν θα έλεγε µπαρούφες! Αλλά 
για να παίζεις, πρέπει…να έχεις! Χα! Χα!. 

- Leo 11: Για σας τεκνά! Ποιος θα µε ανοίξει; 
- Teeny-pin-up: κ… πολύ µε την ταινία: τρέλανα την κ….µου στο 

τρίψιµο. το µ…… µου είναι τόσο υγρό. εσείς αγοράκια µου κ……. 
την π…..; 

- Νίνο 31: είµαι 20, τεράστιος 22 cm και ψάχνω αντράκια για να τα 
ανοίξω. 

- Κίνκι: prive οθωµανός. µωράκι, αν πραγµατικά θες µια τρυπά να 
ξ…… τώρα…σε περιµένω και τίποτα δε θα πάει χαµένο. θέλω να µε 
**** πραγµατικά. 

- Μαν 2 µαν 1: για Ντέµης 11: ένα µεγάλο εργαλείο να µου βουλώσει 
τις τρ***ς!  ». 

 
Πρόκειται περί τηλεοπτικού σταθµού, ο οποίος δεν εκπέµπει το δηλωθέν πρόγραµµα 
και αντί τούτου εκπέµπει µηνύµατα σεξουαλικού περιεχοµένου και διαφηµίσεις 
αστροπροβλέψεων, χαρτοπροβλέψεων και χαρτοµαντειών, 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. Το όλο περιεχόµενο της εκποµπής είναι εκτός της υπό της 
προαναφερθείσης διατάξεως του Συντάγµατος επιβαλλοµένης ποιοτικής στάθµης 
προς επίτευξη της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας και του σεβασµού της αξίας του 
ανθρώπου και της παιδικής ηλικίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον εν λόγω 
τηλεοπτικό σταθµό δια της αποφάσεως 82/22.10.2002, επιβλήθηκε, δια την αθέτηση 
της υποχρεώσεώς του προς καταβολή οφειλοµένων στο προσωπικό του αποδοχών, η 
κύρωση της ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας αυτού, πλην όµως η απόφαση αυτή 
δεν έχει εκτελεστεί, καθόσον ο τηλεοπτικός σταθµός έχει ασκήσει κατά της 
προαναφερθείσης αποφάσεως αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας και έχει υποβάλλει αίτηση προς αναστολή της εκτελέσεως αυτής. Ενόψει 
τούτων ο Αντιπρόεδρος του 4ου Τµήµατος εξέδωσε προσωρινή διαταγή περί µη 
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εκτελέσεως της αποφάσεως  και η Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της 
Επικρατείας εξέδωσε την υπ’ αριθ. 24/21.1.2003 απόφαση, µε την οποία έχει 
ανασταλεί η εκτέλεση της αποφάσεως έως της εκδόσεως αποφάσεως επί της 
αιτήσεως ακυρώσεως. Όπως έχει εκτεθεί η προαναφερθείσα κυρωτική απόφαση ήταν 
αποτέλεσµα της αθετήσεως της υποχρεώσεως του σταθµού προς εκπλήρωση των 
έναντι των µισθωτών του υποχρεώσεών του, ενώ ήδη έχει βεβαιωθεί η αθέτηση της 
υποχρεώσεως του σταθµού όπως εκπέµπει το δηλωθέν πρόγραµµα και εν πάσει 
περιπτώσει εκπέµπει πρόγραµµα ευρισκόµενο εκτός των υπό του Συντάγµατος και 
των προαναφερθέντων νόµων και κανονισµών οριζοµένων ορίων». Με βάση αυτά τα 
πραγµατικά περιστατικά µε την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε στην τηλεοπτικό 
σταθµό η κύρωση της ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας αυτού. Κατά της 
αποφάσεως αυτής ο τηλεοπτικός σταθµός άσκησε την υπό κρίση αίτηση θεραπείας, 
µε την οποία δεν αµφισβητεί την αλήθεια των δια της προαναφερθείσης αποφάσεως 
γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι καίτοι ο 
τηλεοπτικός σταθµός κλητεύθηκε όπως αναπτύξει τους ισχυρισµούς του κατά τη 
συζήτηση της αιτήσεως θεραπείας, δεν εµφανίστηκε εκπρόσωπός της, ούτε κατέθεσε 
υπόµνηµα. Η αίτηση είναι ουσία αβάσιµη και ενδείκνυται η απόρριψη αυτής. 
 
 

 
Για τους λόγους αυτούς 

το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 

 
Απορρίπτει την από 14.4.2003 αίτηση θεραπείας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
NEW TEMPO – ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. κατά της υπ΄ αριθ. 
214/8.4.2003 αποφάσεως  αυτού. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20η Μαΐου 2003. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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