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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2004 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 κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 

ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό ΜAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Ιανουαρίου 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. ΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το 
οποίον οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα, τα οποία 
ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των 
ανηλίκων. 
 
ΙΙ. Τα άρθρα 5 παρ. 2 στοιχ. β και 6 παρ. 1 στοιχ. β του Π. ∆/τος 100/2000, κατά τα 
οποία στις εκποµπές που αποτελούνται από αυτόνοµα µέρη ή στις αθλητικές 
εκποµπές και στα γεγονότα και θεάµατα ανάλογης διάρθρωσης, που περιλαµβάνουν 
διαλείµµατα, τα διαφηµιστικά µηνύµατα παρεµβάλλονται µόνο µεταξύ των 
αυτόνοµων µερών ή στα διαλείµµατα, ενώ εξάλλου η διαρκής ή κατά διαστήµατα 
αναγραφή της επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού και κατά µείζονα 
λόγο του σήµατος προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο χορηγός στην οθόνη 
κατά τη διάρκεια της εκποµπής, συνιστά διαφήµιση, που υπάγεται σε όλους τους 
σχετικούς περιορισµούς ως προς την οικονοµική µεταχείρισή τους, τη διάρκεια και το 
περιεχόµενο. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. ε του Κανονισµού 3/1991 του ΕΣΡ , κατά το οποίον χορηγία 
θεωρείται κάθε συµβολή δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης στη χρηµατοδότηση 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, µε σκοπό την προώθηση την επωνυµίας, του 
σήµατος, της φήµης, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων της. 
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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. 

Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΜAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής εκ της 
µαγνητοταινίας  προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την 22αν Νοεµβρίου 2003 και κατά 
τη διάρκεια µετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνος µεταξύ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ προβαλλόταν το σήµα HYUNDAI της χορηγού του 
ποδοσφαιρικού αγώνα εταιρείας «HYUNDAI HELLAS ΑΒΕΕ». Το σήµα 
HYUNDAI προβλήθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνος 124 φορές και µάλιστα 
προβλήθηκε στη µέση της οθόνης και συγκεκριµένα στη µέση του γηπέδου όπου 
διεξαγόταν  ο αγώνας, το µοντέλο αυτοκινήτου MATRIX και το σήµα της χορηγού 
εταιρείας  HYUNDAI. Εν όψει του ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας είχε διαλείµµατα, η  
εν λόγω διαφήµιση µπορούσε να προβληθεί µόνον κατά τη διάρκεια των 
διαλειµµάτων και όχι κατά την έναρξη και λήξη κάθε επαναληπτικής φάσης του 
αγώνα ή κατά τη διάρκεια αυτού, ως εν προκειµένω. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί η κύρωση της συστάσεως. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ΜAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.   τη διοικητική κύρωση της συστάσεως, 
όπως στις αθλητικές εκποµπές που περιλαµβάνουν διαλείµµατα προβάλλει 
διαφηµίσεις µόνον κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, µε απειλή επιβολής άλλων 
κυρώσεων. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 27η Ιανουαρίου 2004. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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