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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Νοεµβρίου 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,  Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών ο Νέστορας Κουράκης. 

 
 

UIστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 

ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό MAD TV - MAD T.V. 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 16η και 23P

η
P Νοεµβρίου 

2004. 
 

3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 
 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του 
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  

ΙΙ. Τα άρθρα 5 παρ. 3 εδαφ. α και 6 παρ. 1 εδαφ. α και β του Π. ∆/τος 100/2000, κατά 
τα οποία ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
15% του µεταδιδοµένου κάθε ηµέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράµµατος, ενώ 
εξάλλου η διαρκής ή κατά διαστήµατα αναγραφή της επωνυµίας ή του διακριτικού 
τίτλου του χορηγού και κατά µείζοντα λόγο του σήµατος προϊόντων ή υπηρεσιών που 
προσφέρει χορηγός στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκποµπής, συνιστά διαφήµιση 
που υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισµούς, ως προς την οικονοµική 
µεταχείρισή της, τη διάρκεια ή το περιεχόµενο. 

ΙΙΙ.Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ ελέγχει 
την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική 
νοµοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες 
κυρώσεις.  
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UΑιτιολογικό 

 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου  του 
τηλεοπτικού σταθµού MAD TV και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο MAD TV  ιδιοκτησίας της 
εταιρείας MAD T.V. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 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.  Από την καταγραφή ροής προγράµµατος του τηλεοπτικού 
σταθµού κατά την 13P

η
P και 14P

η
P Ιουλίου 2004 προέκυψε ότι το ποσοστό µετάδοσης 

διαφηµίσεων κατά τα δύο 24ώρα προσµετρωµένου και του χρόνου προβολής του 
λογοτύπου του χορηγού ή του σήµατος του προϊόντος υπερβαίνει το 15% του 
συνολικού προγράµµατος σε κάθε 24ωρο. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της συστάσεως. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό  MAD TV  - MAD T.V. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως ο χρόνος 
διαφηµίσεων µετά του χρόνου προβολής του λογοτύπου του χορηγού ή του σήµατος 
του προϊόντος ή της επωνυµίας αυτού µη υπερβαίνει το 15% του συνολικού 
προγράµµατος ανά 24ωρο, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η Νοεµβρίου   2004. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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