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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2006 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,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,  Γιάννης 
Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.    

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας µε 
από την εταιρεία µε την επωνυµία SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ 
ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού SUPER B 
Νοµού Αχαΐας της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  24η  Ιανουαρίου 2006. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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.  

 
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ ζ του Κανονισµού 3/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο ο 
ραδιοτηλεοπτικός σταθµός οφείλει να µη µεταδίδει διαφηµίσεις οι οποίες 
εκµεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων. 

 
III. Το άρθρο 9 παρ.1 και 6 εδαφ. α του Ν. 2251/1994, κατά το οποίο διαφήµιση είναι 
κάθε ανακοίνωση που γίνεται στα πλαίσια δραστηριότητος µε στόχο την προώθηση 
της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, ενώ εξάλλου αθέµιτη είναι η διαφήµιση που έχει 
στόχο ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα την πρόκληση ή εκµετάλλευση αισθηµάτων φόβου, 
προλήψεων ή δεισιδαιµονιών. 

 
IV. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών 
µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα την τιµή χρέωσης ανά  1΄ λεπτό 
της ώρας και µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον του αριθµού τηλεφώνου. 
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V. Το άρθρο 5 παρ. 3 του Π.∆. 100/2000 κατά το οποίο ο χρόνος µετάδοσης 
διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του µεταδιδόµενου κάθε 
ηµέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράµµατος.  Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος 
µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων, εντός δεδοµένου χρονικού διαστήµατος 
µιας ώρας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 πρώτα λεπτά της ώρας.  Με την επιφύλαξη 
των χρονικών προϋποθέσεων και περιορισµών που προβλέπονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, κάθε άλλη διακοπή προγράµµατος για τη µετάδοση διαφηµιστικών 
µηνυµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 4 πρώτα λεπτά της ώρας. 
 
VI.  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 από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 

Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού SUPER B Νοµού Αχαΐας, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της υπό του 
Συµβουλίου παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής του τηλεοπτικού σταθµού, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά την 15.8.2005 και από ώρας 00:01 έως 00:60 
προβλήθηκε κινηµατογραφική ταινία µε τίτλο «ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ» και 
κατά τη διάρκεια διακοπών αυτής εµφανίστηκαν χαρτοµάντεις και αστρολόγοι που 
καλούσαν τους τηλεθεατές να επικοινωνήσουν µαζί τους δια της χρήσεως 
τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης προς το σκοπό όπως τους προταθούν λύσεις 
στα προβλήµατά τους.  Κατά τη διάρκεια αυτών, µεταδόθηκαν και τα ακόλουθα 
κυλιόµενα µηνύµατα: «Παρακολουθήστε παραδειγµατικές συνοµιλίες ανθρώπων που 
βρήκαν λύση στα προβλήµατά τους από τους δυνατούς αστρολόγους και αναλυτές 
ταρώ της οµάδας πανίσχυρης διόρασης», «Τηλεφωνήστε και σείς όλο το 
εικοσιτετράωρο και βρείτε τη λύση στα θέµατα που σας απασχολούν».  Πρόκειται 
περί απροκαλύπτου εκµεταλλεύσεως των προλήψεων και δεισιδαιµονιών των 
τηλεθεατών.  Πλέον τούτου προβλήθηκαν µουσικά βίντεο κατά τα οποία 
εµφανίστηκαν νεαρές γυναίκες µε εσώρουχα ή αποκαλυπτικά ρούχα που κινούνταν 
αισθησιακά και καλούσαν τους τηλεθεατές να επικοινωνήσουν µαζί τους δια της 
χρήσεως τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης. Κατά την µετάδοση αυτών των 
µουσικών βίντεο προβλήθηκαν τα ακόλουθα κυλιόµενα µηνύµατα: «Τηλεφωνήστε 
µου τώρα», «Γράψτε σεξ 24 και στείλτε στο 4580 µε ένα µήνυµα βγαίνεις ραντεβού», 
«Κορίτσια και αγόρια έτοιµα για όλα σε περιµένουν».  Παρότι µε αυτές τις δύο 
προσκλήσεις προς χρήση τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης η γραµµατοσειρά 
στην οποία αναφερόταν η τιµή χρέωσης έπρεπε να έχει τουλάχιστον το µέγεθος των 
αριθµών τηλεφώνων, εντούτοις το µέγεθος της γραµµατοσειράς ήταν µικρότερο του 
µεγέθους των αριθµών τηλεφώνων.  Πρόδηλον είναι ότι η ως άνω προσκλήσεις προς 
παροχήν υπηρεσιών συνιστούν διαφηµίσεις και δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 
15% του  24ώρου προγράµµατος, δηλαδή τις τρεις ώρες και 36΄ λεπτά.    Παρά ταύτα 
εντός του ελεγχθέντος εξαώρου προγράµµατος του τηλεοπτικού σταθµού οι ως άνω 
διαφηµίσεις παροχής υπηρεσιών είχαν διάρκεια 4 ωρών, 25΄ και 10΄΄, δηλαδή 
υπερέβαιναν το 15% του συνολικού 24ώρου προγράµµατος.  Για τις ως άνω 
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εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
του προστίµου. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 2,16% µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε 
το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εξ 42.253,60 
ευρώ  αξίας του µεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το χρονικό 
διάστηµα από 1.1.05 έως 311.3.05 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του εκ 
1.801.942 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω 
σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε την απόφαση 
205/7.6.2005 διοικητική κύρωση, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί 
στο ποσό των 30.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης 
και εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους 
οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 20.000 ευρώ. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία επωνυµία SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ 
ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού SUPER B 
Νοµού Αχαΐας 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 SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ που εδρεύει στ Πάτρα, στην οδό  Αγ. Ανδρέα 22,  µε ΑΦΜ 
094290729, ∆.Ο.Υ. Α΄ Πατρών 

2. Της Βαρδαλαχάκη Ελένης του ∆ηµητρίου, κατοίκου Πατρών, στην οδό Αγ. 
Ανδρέα 22, µε ΑΦΜ 068455637, ∆.Ο.Υ. Α΄ Πατρών, νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας. 

 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την   1η Φεβρουαρίου   2006. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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