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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 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 11η Ιανουαρίου 2005. 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
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, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Καν. 2/1991, κατά το οποίο µία εκποµπή στο σύνολό της 
δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
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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:  Ο τηλεοπτικός σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο MAGIC 
ΠΕΙΡΑΙΑ ιδιοκτησίας της εταιρίας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας 
λειτουργίας σταθµού  περιφερειακής εµβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 
2644/1998 θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως. Κατά την 6.11.2004 ο τηλεοπτικός 
σταθµός προέβαλλε τηλεπαιχνίδι µε τον τίτλο «ΟΛΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ» στο οποίο 
συµµετείχαν τηλεθεατές µε τη χρήση τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης. Η 
τηλεπαρουσιάστρια έκανε απλές ερωτήσεις, όπως ποιος είναι ο πολιούχος άγιος της 
Θεσσαλονίκης; Ο ΄Αγιος Σπυρίδων ή ο ΄Αγιος ∆ηµήτριος;  Εξήγγειλε ότι ο νικητής 
θα λάβει έπαθλο ένα DVD και πέντε δώρα ή µια φριτέζα και πέντε δώρα, καθώς και 
δικαίωµα να µπουν σε κληρωτίδα για να λάβουν και άλλα δώρα. Για τη λήψη των 
δώρων έπρεπε ο νικητής να ξαναεπικοινωνήσει τηλεφωνικώς και να πει τη διεύθυνσή 
του, στην οποία θα έπρεπε να αποσταλούν τα δώρα, οπότε αναγγελλόταν σε αυτόν ότι 
χρεώνεται µε ταχυδροµικά έξοδα περίπου 90 ευρώ. Κατά την εν λόγω εκποµπή 
επικοινώνησε τηλεφωνικώς τηλεθεατής και έλαβε χώρα η ακόλουθη συζήτηση: 
«Παρουσιάστρια: Καλησπέρα. 
Τηλεθεατής: Καλησπέρα. 
Παρουσιάστρια: Καλό αποµεσήµερο. 
Τηλεθεατής: Εγώ µιλάω τώρα, έτσι; 
Παρουσιάστρια: Βεβαίως, πες µου όνοµα. 
Τηλεθεατής: Μαριάννα. 
Παρουσιάστρια: Περιοχούλα; 
Τηλεθεατής: Από το Παγκράτι. 
Παρουσιάστρια: Μαιάννα, πως σου φάνηκε η εκποµπούλα; 
Τηλεθεατής: Πάρα πολύ ωραία, πραγµατικά πάρα πολύ όµορφη. 
Παρουσιάστρια: Εύκολη; 
Τηλεθεατής: Ναι, πάρα πολύ. 
Παρουσιάστρια: Λοιπόν, τώρα DVD player και πέντε δώρα ή φριτέζα και πέντε 
δώρα; 
Τηλεθεατής: Για να πω την αλήθεια είµαι σε δίληµµα. 
Παρουσιάστρια: Να πω κάτι, εσείς γενικά που δεν έχετε κανένα από τα δύο µεγάλα 
δώρα και τα υπόλοιπα, µη φανταστείτε, είναι πολύ όµορφα ,έτσι, απλώς µικρότερες 
οικιακές συσκευές και τα θέλετε όλα, µπορείτε σε µόλις 2 τηλεφωνήµατα στην ίδια 
ζώνη να τα πάρετε και τα δύο. Κλείστε τώρα το ένα και µε το που κλείσεις και 
επιστρέψεις µε άλλο τηλεφώνηµα µπορείς να πάρεις και το άλλο. 
Τηλεθεατής: Απλά εγώ έχω DVD  και θα ήθελα απλά να έχω άλλο ένα και µέσα στο 
δωµάτιο. 
Παρουσιάστρια: Γλυκιά µου εγώ σου είπα, είναι τόσο απλή η διαδικασία, βλέπεις 
ούτε σε κοροϊδέψαµε, ούτε σε παιδέψαµε, ούτε περίµενες κάποιους µήνες για να 
µιλήσεις. Μέσα σ΄ ένα τηλεφώνηµα τα έκανες όλα. Οπότε η δική µου πρόταση είναι, 
πάρε τώρα το DVD για να το έχεις στο δωµάτιό σου και όταν κλείσεις ξανακαλείς για 
να πάρεις τη φριτέζα.». 
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Πρόδηλον είναι ότι ενώ ο τηλεθεατής σύµφωνα µε την εξαγγελία των δώρων είχε 
δικαίωµα επιλογής ενός DVD και πέντε  δώρων ή µιας φριτέζας και πέντε  δώρων ως 
και ότι αυτός επέλεξε τη φριτέζα και πέντε δώρα, η τηλεπαρουσιάστρια, για την 
οποίαν ευθύνεται ο τηλεοπτικός σταθµός, αποφάσισε την χορήγηση µόνον DVD, 
κατά παράβαση της γενοµένης εξαγγελίας δώρων. Πρόκειται περί εκποµπής η οποία 
παραπλανά τους τηλεθεατές, τόσο ως προς τα παρεχόµενα δώρα, όσο και ως προς τα 
έξοδα αποστολής, τα οποία δεν πληροφορείται εξ αρχής, αλλά µετά από δεύτερο 
τηλεφώνηµα προς τον τηλεοπτικό σταθµό. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.    
 
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης, κατά τον οποίον για την εν 
λόγω εκτροπή θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  
 
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 διάφορες 
κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των   20.000 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 20.000 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 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 25P

η
P Ιανουαρίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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