
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 44Αριθ. 44/25.1.2011/25.1.2011

Σήμερα ημέρα Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011 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  Δεμίρη,  Ίρις  Αυδή-Καλκάνη,  
Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς.  Απών  το  μέλος  
Γιάννης Παπακώστας.

Iστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  την  εταιρεία   ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα το Βόλο, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού 
TRT Νομού  Λαρίσης  ενδεχομένη παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας.

2.  Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Ιανουαρίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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 4, παρ. 2 εδ. ζ του υπ’αριθμ. 3/1991 Κανονισμού του ΕΣΡ (Κώδικας 
Δεοντολογίας Ραδιοτηλεοπτικών Διαφημίσεων),  κατά το οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός 
σταθμός  οφείλει  να  μη  μεταδίδει  διαφημίσεις  οι  οποίες  εκμεταλλεύονται  τις 
προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των ανθρώπων.  

III.  Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο 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.
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Αιτιολογικό

Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου,  των  ισχυρισμών  του  εκπροσώπου  της  εταιρείας 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα το Βόλο, ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθμού TRT Νομού Λαρίσης, του υποβληθέντος υπομνήματος και 
της  παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία  της  εκπομπής  «Αστρολογική  ατζέντα» 
κατά τις 6.10.2010 και 7.10.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
1  Ο     DVD   -  Εκπομπή  αστρολογίας  «Αστρολογική  ατζέντα»:   Η  παρουσιάστρια 
διαβάζει τα ζώδια και κάνει ανάλυση ετήσιου ωροσκοπίου απαντώντας σε ερωτήσεις 
τηλεθεατών αλλά όχι live. Στο επάνω μέρος της οθόνης εναλλάσσεται το όνομα του 
ζωδίου και μία φράση-πρόβλεψη με την εξής φράση: «Καλέστε μας και μάθετε τα 
πάντα  για  τα  αισθηματικά,  οικογενειακά,  επαγγελματικά  και  οικονομικά  σας 
θέματα!» Στο κάτω μέρος της οθόνης προβάλλονται τα εξής: «Νέα υπηρεσία  SMS 
όλο το 24ωρο! Στείλε από κινητό Κ41 στο 4871 και μάθε τα πάντα ΑΜΕΣΩΣ! ΓΙΑ 
ΖΩΝΤΑΝΗ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΚΑΛΕΣΤΕ  ΤΩΡΑ!  Από  σταθερό  και  κινητά  901-600-
1990.  Χρέωση  από  σταθερό  2,46  ευρώ/  λεπτό.  Κινητό  2,68  ευρώ/λεπτό.  1,47 
ευρώ/SMS.  Οι  τιμές  περιλαμβάνουν  Φ.Π.Α».  Η  γραμματοσειρά  χρέωσης  είναι 
μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθμού υψηλής χρέωσης για κλήση από 
σταθερά  και  κινητά  τηλέφωνα  και  μεγαλύτερη  από  αυτήν  της  αναγραφής  του 
τετραψήφιου αριθμού για αποστολή γραπτού μηνύματος.
Διαφήμιση αστρολογικού περιοδικού:  Προβάλλεται το τρέχον τεύχος στο οποίο 
διακρίνεται η τιμή του: 3,90 ευρώ και η εξής ένδειξη: Καταπληκτική προσφορά! Όλα 
τα προηγούμενα τεύχη ΜΟΝΟ 19,90 ευρώ με τα δώρα τους συν έξοδα αποστολής. 
Τηλ. παραγγελιών 22940 79607. Η εκφωνήτρια λέει τα εξής: «Star Life! Το πρώτο 
γυναικείο  αστρολογικό  περιοδικό  είναι  γεγονός!  Ξόρκια,  μαγικές  τελετές, 
αφιερωμένες  στην αγάπη.  Φένγκ  σούι.  Αναλυτικές  προβλέψεις  από την Κατερίνα 
Καραγιάννη. Και ακόμη: Πλανήτης υγεία, ταρώ, αριθμολογία, αστρομαγειρέματα και 
άλλες ιστορίες. Star Life! Άστρα, γυναίκα, ομορφιά. Τα άστρα δείχνουν τα σημάδια. 
Το Star Life σε βοηθάει να τα διαβάσεις».   
Μήνυμα  αστρολογίας:   Προβάλλονται  εικόνες  με  ζευγάρια  και  στο  κέντρο  της 
οθόνης εναλλάσσονται οι εξής φράσεις: ΘΑ ΣΕ ΧΩΡΙΣΕΙ; ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ; 
ΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ; ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ; Στο επάνω δεξιά σημείο της οθόνης 
υπάρχει η ένδειξη: 24 ώρες ζωντανά αστρολογικό chat. Στο κάτω μέρος της οθόνης 
προβάλλονται  τα  εξής:  ΣΤΕΙΛΕ  ΑΣ19  ΣΤΟ  54991.  1,23  ευρώ/SMS.  Η 
γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του πενταψήφιου 
αριθμού αποστολής γραπτού μηνύματος. Εκφωνούνται τα εξής: «…Περιμένουν τις 
ερωτήσεις  σου.  Στείλε  τώρα  ΑΣ19  και  την  ερώτηση  σου  στο  54991.  Όλες  οι 
απαντήσεις που ψάχνεις με SMS. Στείλε ΑΣ19 και την ερώτηση σου στο 54991.  
2  Ο     DVD   -  Εκπομπή  αστρολογίας  «Αστρολογική  ατζέντα»:   Η  παρουσιάστρια 
διαβάζει  τα ζώδια και  κάνει  αριθμολογικές  προβλέψεις  απαντώντας  σε ερωτήσεις 
τηλεθεατών αλλά όχι live. Στο επάνω μέρος της οθόνης εναλλάσσεται το όνομα του 
ζωδίου και μία φράση-πρόβλεψη με την εξής φράση: «Καλέστε μας και μάθετε τα 
πάντα  για  τα  αισθηματικά,  οικογενειακά,  επαγγελματικά  και  οικονομικά  σας 
θέματα!» Στο πλάι της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη: Στείλε από κινητό  SMS Κ41 
στο  54871.  Στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  προβάλλονται  τα  εξής:  «Κα  Κατερίνα 
Καραγιάννη.  Χαρτομαντεία,  Αστρολογία,  Αριθμολογία.  Κάλεσε  από  σταθερό. 
Κάλεσε από κινητά.  901-600-1990.  Χρέωση ΟΤΕ 2,38 ευρώ/  λεπτό.  Κινητό 2,60 
ευρώ/λεπτό.  SMS 1,43  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α».  Η  γραμματοσειρά 
χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθμού υψηλής χρέωσης για 
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κλήση από σταθερά και κινητά τηλέφωνα και μεγαλύτερη από αυτήν της αναγραφής 
του πενταψήφιου αριθμού για αποστολή γραπτού μηνύματος.
Διαφήμιση αστρολογικού περιοδικού:  Προβάλλεται το τρέχον τεύχος στο οποίο 
διακρίνεται η τιμή του: 3,90 ευρώ και η εξής ένδειξη: Καταπληκτική προσφορά! Όλα 
τα προηγούμενα τεύχη ΜΟΝΟ 19,90 ευρώ με τα δώρα τους συν έξοδα αποστολής. 
Τηλ. παραγγελιών 22940 79607. Η εκφωνήτρια λέει τα εξής: «Star Life! Το πρώτο 
γυναικείο  αστρολογικό  περιοδικό  είναι  γεγονός!  Ξόρκια,  μαγικές  τελετές, 
αφιερωμένες  στην αγάπη.  Φένγκ  σούι.  Αναλυτικές  προβλέψεις  από την Κατερίνα 
Καραγιάννη. Και ακόμη: Πλανήτης υγεία, ταρώ, αριθμολογία, αστρομαγειρέματα και 
άλλες ιστορίες. Star Life! Άστρα, γυναίκα, ομορφιά. Τα άστρα δείχνουν τα σημάδια. 
Το Star Life σε βοηθάει να τα διαβάσεις».   
Μήνυμα αστρολογίας:  Προβάλλονται εικόνες ζευγαριών και παράλληλα τράπουλες 
ταρώ  και  πλανήτες.  Στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  προβάλλεται  αριθμός  υψηλής 
χρέωσης  και  οι  χρεώσεις:  1,48  ευρώ/λεπτό  για  κλήση  από  σταθερό  και  1,57 
ευρώ/λεπτό για κλήση από κινητό. Η γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από 
αυτήν της  αναγραφής  του  αριθμού  υψηλής  χρέωσης  για  κλήση από σταθερά  και 
κινητά τηλέφωνα. Εκφωνούνται τα εξής: «Αστρολογία, ταρώ, ενόραση. Οι έμπειροι 
συνεργάτες μας είναι δίπλα σας κάθε στιγμή της ημέρας όλο το 24ωρο. Μαζί τους θα 
βρείτε τη λύση που ζητάτε. Καλέστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο νούμερο που 
βλέπετε στην οθόνη σας. Γιατί η ευτυχία αξίζει σε όλους μας».   
3  Ο     DVD  -Μήνυμα αστρολογίας:    Προβάλλονται εικόνες με ζευγάρια και στο κέντρο 
της οθόνης εναλλάσσονται οι εξής φράσεις: ΘΑ ΣΕ ΧΩΡΙΣΕΙ; ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ 
ΜΑΖΙ; ΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ; ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ; Στο επάνω δεξιά σημείο της 
οθόνης υπάρχει η ένδειξη: 24 ώρες ζωντανά αστρολογικό chat. Στο κάτω μέρος της 
οθόνης  προβάλλονται  τα  εξής:  ΣΤΕΙΛΕ  ΑΣ19  ΣΤΟ  54991.  1,23  ευρώ/SMS.  Η 
γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του πενταψήφιου 
αριθμού αποστολής γραπτού μηνύματος. Εκφωνούνται τα εξής: «…Περιμένουν τις 
ερωτήσεις  σου.  Στείλε  τώρα  ΑΣ19  και  την  ερώτηση  σου  στο  54991.  Όλες  οι 
απαντήσεις που ψάχνεις με SMS. Στείλε ΑΣ19 και την ερώτηση σου στο 54991.  
Διαφήμιση αστρολογικού περιοδικού:  Προβάλλεται το τρέχον τεύχος στο οποίο 
διακρίνεται η τιμή του: 3,90 ευρώ και η εξής ένδειξη: Καταπληκτική προσφορά! Όλα 
τα προηγούμενα τεύχη ΜΟΝΟ 19,90 ευρώ με τα δώρα τους συν έξοδα αποστολής. 
Τηλ. παραγγελιών 22940 79607. Η εκφωνήτρια λέει τα εξής: «Star Life! Το πρώτο 
γυναικείο  αστρολογικό  περιοδικό  είναι  γεγονός!  Ξόρκια,  μαγικές  τελετές, 
αφιερωμένες  στην αγάπη.  Φένγκ  σούι.  Αναλυτικές  προβλέψεις  από την Κατερίνα 
Καραγιάννη. Και ακόμη: Πλανήτης υγεία, ταρώ, αριθμολογία, αστρομαγειρέματα και 
άλλες ιστορίες. Star Life! Άστρα, γυναίκα, ομορφιά. Τα άστρα δείχνουν τα σημάδια. 
Το Star Life σε βοηθάει να τα διαβάσεις».   
Προβάλλονται εικόνες ζευγαριών και παράλληλα τράπουλες ταρώ και πλανήτες. Στο 
κάτω μέρος της οθόνης προβάλλεται αριθμός υψηλής χρέωσης και οι χρεώσεις: 1,48 
ευρώ/λεπτό για κλήση από σταθερό και 1,57 ευρώ/λεπτό για κλήση από κινητό. Η 
γραμματοσειρά  χρέωσης  είναι  μικρότερη  από  αυτήν  της  αναγραφής  του  αριθμού 
υψηλής  χρέωσης  για  κλήση από σταθερά και  κινητά  τηλέφωνα.  Εκφωνούνται  τα 
εξής: «Αστρολογία, ταρώ, ενόραση. Οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι δίπλα σας κάθε 
στιγμή της ημέρας όλο το 24ωρο. Μαζί τους θα βρείτε τη λύση που ζητάτε. Καλέστε 
τώρα  από  σταθερό  ή  κινητό  στο  νούμερο  που  βλέπετε  στην  οθόνη  σας.  Γιατί  η 
ευτυχία αξίζει σε όλους μας».   
Εκπομπή  αστρολογίας  «Αστρολογική  ατζέντα»: Η  παρουσιάστρια  διαβάζει  τα 
ζώδια και κάνει ανάλυση ετήσιου ωροσκοπίου απαντώντας σε ερωτήσεις τηλεθεατών 
αλλά όχι  live. Στο επάνω μέρος της οθόνης εναλλάσσεται το όνομα του ζωδίου και 
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μία φράση-πρόβλεψη με την εξής φράση: «Καλέστε μας και μάθετε τα πάντα για τα 
αισθηματικά, οικογενειακά, επαγγελματικά και οικονομικά σας θέματα!» Στο κάτω 
μέρος της οθόνης προβάλλονται τα εξής: «Κα Κατερίνα Καραγιάννη. Χαρτομαντεία, 
Αστρολογία,  Αριθμολογία.  Στείλε  από κινητό  SMS Κ41 στο 54871.  Κάλεσε  από 
σταθερό. Κάλεσε από κινητά. 901-600-1990. Χρέωση ΟΤΕ 2,38 ευρώ/ λεπτό. Κινητό 
2,60 ευρώ/λεπτό. SMS 1,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α». Η γραμματοσειρά 
χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθμού υψηλής χρέωσης για 
κλήση από σταθερά και κινητά τηλέφωνα και μεγαλύτερη από αυτήν της αναγραφής 
του  πενταψήφιου  αριθμού  για  αποστολή  γραπτού  μηνύματος.  Η  εκπομπή  φέρει 
σήμανση δεύτερης κατηγορίας. 

Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  κατόπιν  καταγγελίας  ιδιώτη.  Πρόκειται  περί  εκπομπών 
παροχής αστρολογικών προβλέψεων από αστρολόγο, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις 
προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των τηλεθεατών. Δια της εκπομπής παρασχέθηκε η 
δυνατότητα  αμέσου  παροχής  αστρολογικών  προβλέψεων  δια  της  χρήσεως 
τηλεφωνικής γραμμής υψηλής χρέωσης. Πρόδηλον είναι ότι δια της εκπομπής γίνεται  
και οικονομική εκμετάλλευση των τηλεθεατών. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.  
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένου υπόψη του εκ 
1.134.397,03 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω 
σταθμό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 
145/19.4.2005,  257/5.7.2005,  446/15.11.2005,  53/5.2.2007,  54/5.2.2007, 
253/12.5.2009,  568/23.11.2010 διάφορες  κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 30.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει   στην εταιρεία   ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με 
έδρα  το  Βόλο,  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  TRT  Νομού  Λαρίσης  τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 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 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε, που εδρεύει 
στο Βόλο Μαγνησίας, στην οδό  Αρ. Ζάχου 5, με ΑΦΜ 094142874, Δ.Ο.Υ Β΄ 
ΒΟΛΟΥ.

2. Του  Ευάγγελου  Αντωνίου  του  Γεωργίου,  κατοίκου  Κηπίας  Ανακασίας 
Μαγνησίας,  με  ΑΦΜ  013721615,  Δ.Ο.Υ.  Β΄  ΒΟΛΟΥ,  ως  νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  25η Ιανουαρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  14η Φεβρουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
          

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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