
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  115599//77..44..22000099  

 
          Σήµερα ηµέρα Τρίτη 7 Απριλίου 2009 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.  

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 

τηλεοπτικού σταθµού SPORT TV (πρώην MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ) Νοµού 
Αττικής  ιδιοκτησίας της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. 
ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 10η  Μαρτίου 2009. 
 
3. 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.  
 
II. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Καν. 2/1991, κατά το οποίο µία εκποµπή στο σύνολό της 
δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές. 
 
ΙΙI. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, 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. 

Αιτιολογικό 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού SPORT TV (πρώην MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ) και 
της εταιρείας η οποία παράγει το κατωτέρω τηλεπαιχνίδι µε την επωνυµία TORNA 
MEDIA, της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία προγράµµατος του σταθµού, 
καθώς και των υποβληθέντων υποµνηµάτων, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθµό τηλεπαιχνίδι µε τον τίτλο CALL FOR 
CACH στο οποίο µπορούν να συµµετάσχουν οι τηλεθεατές χρησιµοποιούντες  την εις 
την οθόνη εικονιζοµένη σταθερή τηλεφωνική συσκευή ή κινητή τηλεφωνική συσκευή 
µε την αντίστοιχη χρέωση εις βάρος των.  Στην οθόνη προβάλλονται ορισµένα 
γράµµατα και καλείται ο τηλεθεατής να σχηµατίσει την αντίστοιχη λέξη.  Μετά την 
πάροδο ορισµένων λεπτών προς βοήθεια των τηλεθεατών, δίδεται το πρώτο γράµµα 
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της λέξεως.  ΄Όµως εντωµεταξύ οι τηλεθεατές προβαίνουν σε τηλεφωνήµατα µε 
χρεώσεις εις βάρος των επικαλούµενοι λέξεις µε τα προβληθέντα γράµµατα οι οποίες 
όµως δεν αρχίζουν από το αρχικό γράµµα το οποίο προβάλλεται µετά ταύτα.  
Ασφαλώς προς αποφυγή προβληµάτων θα µπορούσε το πρώτο γράµµα της λέξεως να 
προβληθεί µαζί µε όλα τα γράµµατα από τα οποία πρέπει να σχηµατίζεται η λέξις 
ούτως ώστε να µην τηλεφωνούν οι τηλεθεατές και να µην επιβαρύνονται από τις 
τηλεφωνικές εταιρείες µαταίως.  Ο ισχυρισµός του τηλεοπτικού σταθµού ότι εάν µε 
τα γράµµατα σχηµατίζονται περισσότερες της µιάς λέξεως η πρόταση του τηλεθεατή 
γίνεται αποδεκτή δεν ανταποκρίνεται στα πράγµατα και το υποβληθέν από τον 
τηλεοπτικό σταθµό DVD περί του αντιθέτου, δηλαδή περί αποδοχής και λέξεως 
αρχοµένης από άλλο γράµµα, δεν αφορά εκποµπή προβληθείσα από τον τηλεοπτικό 
σταθµό.  ΄Όµως πλέον τούτων, ενώ ο τηλεοπτικός σταθµός έχει στη διάθεσή του 
πολλές τηλεφωνικές γραµµές κλήσεως, δεν τις διαθέτει προς χρήση των τηλεθεατών, 
µε αποτέλεσµα να αναγκάζονται αυτοί σε αναµονή έως ότου επιλεγεί κατά τύχη 
κάποιος από αυτούς για να χρησιµοποιήσει µία από τις λίγες ανοιχτές εσωτερικές 
τηλεφωνικές γραµµές του τηλεοπτικού σταθµού.  ΄Ετσι οι συµµετέχοντες στο 
παιχνίδι τηλεθεατές που δεν ευτύχησαν και δεν επικοινώνησαν µε τον τηλεοπτικό 
σταθµό, επιβαρύνονται µε τη δαπάνη χρήσεως της τηλεφωνικής τους γραµµής επί 
µαταίω.   Εν προκειµένω από την παρακολούθηση του τηλεπαιχνιδιού που 
προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό κατά την 30.12.2008 και 5.1.2009 προκύπτει 
ότι ενώ προβλήθηκαν τα γράµµατα ∆-Α-Ρ-Κ-Υ-Α και Β-Α-Ρ-Α-Ν-Ε-Τ, δεν 
προβλήθηκε ταυτοχρόνως το πρώτο γράµµα της εκζητουµένης λέξεως που ήταν το Κ 
και το Τ, αντιστοίχως, τα οποία προβλήθηκαν µετά την πάροδο ενός έως ενάµισυ 
περίπου λεπτού.  Βέβαιον είναι ότι µε τα ως άνω γράµµατα σχηµατίζονται πλέον της 
µιάς λέξεως όπως ∆ΑΚΡΥΑ, ΚΡΥΑ∆Α, ΚΑΡΥ∆Α και ΒΕΡΑΝΤΑ, ΤΑΒΕΡΝΑ 
αντιστοίχως, µε αποτέλεσµα την παραπλάνηση των τηλεθεατών ως προς τις 
αποδεκτές δύο λέξεις αντιστοίχως.   ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι, ενώ στην πρώτη 
περίπτωση µε τα προβληθέντα γράµµατα σχηµατίζονται δύο λέξεις µε αρχικό γράµµα 
το Κ, προβλήθηκε και το δεύτερο γράµµα της εκζητουµένης λέξεως, δηλαδή το Α,  
µετά πάροδο περίπου 12 λεπτών από τη προβολή του πρώτου γράµµατος της λέξεως.  
Αναµφιβόλως πρόκειται περί τηλεπαιχνιδιού που παραπλανά τους τηλεθεατές και 
τους επιβαρύνει επί µαταίω µε έξοδα χρήσεως των τηλεφωνικών τους γραµµών, κατά 
τα ειδικότερα αναφερόµενα στις δύο εισηγήσεις του ορισθέντος εισηγητού.  Για την 
εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική 
κύρωση  του προστίµου.  Μειοψήφησαν η Εύη ∆εµίρη, ο Γιάννης Παπακώστας και η 
΄Ιρις Αυδή Καλκάνη κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η οριστική διακοπή 
της εκποµπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Τσουράκης απέσχε της ψηφοφορίας.  Ενόψει του 
ότι πρόκειται περί τριών ψήφων µε οριστική διακοπή της εκποµπής και της επιβολής 
προστίµου, επικρατεί κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 διοικητική 
κύρωση του προστίµου στην οποία προσεχώρησε ο Πρόεδρος.  
 
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, 6/4.1.2005, 16/11.1.2005, 
28/25.1.2005, 327/6.9.2005, 179/4.4.2006, 545/5.12.2006, 586/4.12.2007, 
625/9.12.2009 διάφορες διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο 
καθορισθεί στο ποσό των 60.000 ευρώ.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Λασκαρίδης και το µέλος Κωνσταντίνος Αποστολάς διατύπωσαν τη γνώµη 
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ότι το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 100.000 ευρώ, αλλά προς 
συγκρότηση πλειοψηφίας προσεχώρησαν στην αµέσως επιεικέστερη άποψη του 
Αντιπροέδρου Νέστορα Κουράκη, περί επιβολής προστίµου 60.000 ευρώ.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει προς τον τηλεοπτικό σταθµό SPORT TV (πρώην MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ) 
Νοµού Αττικής  ιδιοκτησίας της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. 
την διοικητική κύρωση του προστίµου των 60.000 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 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε, που εδρεύει στον 
Πειραιά, στην οδό 34ου Συντάγµατος Πεζικού 17, µε ΑΦΜ 099789230, 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. 

2. Του Μακρυγιάννη Ιάσωνα του Γεωργίου, µε ΑΦΜ 005819089, ∆.Ο.Υ. 
Βύρωνα, ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 7η  Απριλίου 2009. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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