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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 84/13.2.2012Αριθ. 84/13.2.2012

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς.  
Απών το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης. 

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 18.11.2011 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού 
SUPER B Νομού Αχαΐας, κατά της 441/24.10.2011 κυρωτικής αποφάσεως 
αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 23η Ιανουαρίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του 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, ενώ 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. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  τηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία SUPER  B  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού SUPER B Νομού Αχαΐας, και το υποβληθέν 
υπόμνημα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄αριθμ. 441/24.10.2011 απόφαση του 
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Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής:  «Εκ της  παρακολουθήσεως ροής προγράμματος  που 
μετέδωσε  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  κατά  τις  18  και  22.10.2010,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:
Ροή 4ωρου προγράμματος 20:00 – 24:00 18/10/2010
2  ο   αρχείο 20:00 – 20:30   
00:00 – 17:55 (ένδειξη dvd)
ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ  ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ  ΣΑΣ με  τον  Ανδρέα  Φικιώρη,  μαγνητοσκοπημένη 
εκπομπή όπως αναφέρει ο σταθμός στο έγγραφό του και γίνεται προφανές και από 
την  ένδειξη  ώρας  του  σταθμού  (13:44μ.μ.  περίπου)  -  δε  φέρει  το  σήμα  της 
επανάληψης (Ε) 
19:30 (ένδειξη dvd)
Διαφήμιση εκπομπής αστρολογίας με το Σταύρο Μιχαήλο.
Η εκπομπή φέρει σήμανση 2ης κατηγορίας.
Σταύρος Μιχαήλος: Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος.  
Αστρολόγος, μελλοντολόγος και ερμηνευτής των καυτών ταρώ. Είμαστε εδώ, 24 ώρες  
το 24ωρο για να μιλήσουμε μαζί με μένα ή και με τους συνεργάτες μου και να λύσουμε  
το όποιο πρόβλημα σας απασχολεί.  Αισθηματικό,  οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο. Τα  
νουμεράκια σημειώστε τα γιατί  θα σας χρειαστούνε.  Δεν το συζητάω. Και ελάτε να  
μιλήσουμε μαζί.
Λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης:
ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΡΜΑ από σταθερό & κινητό
ΣΤΟ 54777 90 11 409 127
1,23€/SMS……………. σταθ. 1.72€/1΄ κιν. 2,48€/1΄
Η γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθμού 
υψηλής  χρέωσης  για  κλήση από σταθερά και  κινητά  τηλέφωνα  καθώς,  επίσης,  η 
γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του πενταψήφιου 
αριθμού για αποστολή γραπτού μηνύματος. 
Περνάει κυλιόμενη ταινία στο πάνω μέρος της οθόνης: 
Νέες γνωριμίες, γάμος, χωρισμός, επανασύνδεση; Ο μεγάλος ερωτικός αστρολόγος 
Σταύρος Μιχαήλος και οι επιλεγμένοι συνεργάτες του αποκαλύπτουν τι θα συμβεί 
στην ερωτική σου ζωή … τηλεφώνησε τώρα, μάθε τώρα όλη την αλήθεια για τα 
αισθηματικά.
26:22 (ένδειξη dvd)
Εκπομπή με αστρολογικές προβλέψεις του Οκτωβρίου από τη Βιργινία Λεούση.
Στην  έναρξη  της  εκπομπής  προβάλλεται  κάρτα  με  σύμβολο  σήμανσης   2ης 

κατηγορίας.
Λεζάντα:
Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφεται:
Από σταθερό και κινητά ένα νούμερο!
9011 901 698  
Δεξιά στο πάνω μέρος της οθόνης αναγράφεται:
γρ. επικοινωνίας: 2109472166
σταθ. 1,48€/1΄
κιν. 1,57€/1΄
Στο τέλος της εκπομπής εναλλάσσονται οι φράσεις:
ΒΛΕΠΕΙ… ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ!!!
ΜΑΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ…
ΣΗΜΕΡΑ!!!
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Σπικάζ: Μάθε τώρα την αλήθεια από ένα πανίσχυρο μέντιουμ με πραγματική δύναμη  
και σπάνιο χάρισμα. Βιργινία Λεούση. Κάνε το πιο σημαντικό τηλεφώνημα της ζωής  
σου.
Λεούση: Τηλεφώνησέ μου τώρα.
Η  αστρολόγος  αναλύει  το  μηνιαίο  ωροσκόπιο  ενώ  στο  κέντρο  της  οθόνης 
προβάλλεται στιγμιαία το όνομα και το σύμβολο του ζωδίου που διαβάζει κάθε φορά 
η αστρολόγος.
Η γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθμού 
υψηλής χρέωσης για κλήση από σταθερά και κινητά τηλέφωνα.
3  ο   αρχείο  20:30 – 21:00  
00:00 – 05:58 (ένδειξη dvd)
Συνέχεια  εκπομπής  με  αστρολογικές  προβλέψεις  του  Οκτωβρίου  από τη  Βιργινία 
Λεούση.
6  ο   αρχείο 22:00 – 22:30  
16:00 (ένδειξη dvd)
Όποιον  πάρει  η  μπάλα,  αθλητική  εκπομπή  σε  ζωντανή  μετάδοση  με  τους  Νίκο 
Κολώνη  και  Κώστα  Καϊτζή   και  καλεσμένο  τον  κ.  Αλέξη  Κούγια,  πρόεδρο  της 
ομάδας ποδοσφαίρου Παναχαϊκής.
Η εκπομπή φέρει σήμανση 2ης κατηγορίας.  
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρεμβάλλονται διαφημίσεις.
Λεζάντα:
9011320729 Σταθερά: 1,48/1΄  / Κινητό: 1,57/1΄
Α1 κενό Ονοματεπώνυμο στο 54301 0,31€/sms
Η γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθμού 
υψηλής  χρέωσης  για  κλήση από σταθερά και  κινητά  τηλέφωνα  καθώς,  επίσης,  η 
γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του πενταψήφιου 
αριθμού για αποστολή γραπτού μηνύματος. 
18:06 (ένδειξη dvd)  Προβλήθηκε 3 φορές στη διάρκεια της εκπομπής
Σπικάζ:  Έλα. Στη νέα υπηρεσία του στοιχήματος. Εδώ θα βρεις τα πιο έγκυρα και  
αξιόπιστα προγνωστικά. Παίξε με προσοχή τις επιλογές μου και τέρμα πια ο κουβάς.  
Στείλε τον κωδικό που βλέπεις στην οθόνη σου στο 54544 και μάζεψε όλο το χρήμα.  
Μην αργείς. Το χρήμα σε περιμένει. Αν θέλεις, όμως, και τα αποτελέσματα των αγώνων  
έγκυρα και γρήγορα στο κινητό σου, δεν έχεις παρά να στείλεις τώρα τον κωδικό που  
βλέπεις  στην  οθόνη σου  και  μέχρι  7  κωδικούς  αγώνων στο 54777.  Για  να μάθεις  
αμέσως αν είσαι νικητής.
Αναγράφονται στην οθόνη τα παρακάτω: 
Αποτελέσματα αγώνων
Στείλε ΤΒ4 στο 54777
π.χ. ΤΒ4 (κενό) 620 (κενό) 621 (κενό) 622
*Μέχρι 7 κωδικούς αγώνων 
Προγνωστικά αγώνων
Στείλε ΕΤ8 στο 54544
Χρεώσεις: Προγνωστικά ποδοσφαίρου (συνδρομητική υπηρεσία): €30/ημέρα
Αποτελέσματα αγώνων: €1,19/sms. Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την AMAZE. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 210 64……
7  ο   αρχείο 22:30 – 23:00  
04:08 (ένδειξη dvd)
Κολώνης: Να πούμε ότι από σήμερα τα μηνύματα θα τα στέλνετε στο 54301, η χρέωση  
είναι 0,31€. Κανονίσαμε γιατί μας κάνατε κάποια παράπονα ότι ήταν ακριβό. Στείλτε  
τα μηνύματά σας, ερωτήσεις προς τον πρόεδρο, ό, τι θέλετε, κα διεκδικείτε ένα σκελετό  
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για γυαλιά οράσεως από το κατάστημα οπτικών Δελέγκος στο Ψαροφάι, δεύτερο δώρο  
ένα  σετ  πατάκια  από  την  έκθεση  αυτοκινήτων  auto Denis Αφοί  Τσαγκαρά  στη  
Περιβόλα, ένα γεύμα για δυο άτομα στο Captain Morgan τέρμα στα Βραχναίϊκα  και  
έχουμε και από την Παριζιάνα, όπως ξέρετε, Πέμπτη και Παρασκευή μια φιάλη ουίσκι  
για Πέμπτη,  μια για Παρασκευή,  από το  Gaz στην πλατεία Πίνδου πάλι  μια φιάλη  
ουίσκι  για  Πέμπτη  και  μια  για  Παρασκευή  και  ένα  κλιματιστικό  από  την  ψυκτική  
εταιρία RECO του Νίκου του Παπαϊωάννου στην Οδό Διακίδη στην Περιβόλα. Για να  
παραλάβετε τα μηνύματά σας που είναι και από την προηγούμενη εβδομάδα κάποια  
που δεν τα έχετε παραλάβει, θέλω να παίρνετε τα τηλέφωνά σας το 2610426426 στην  
παραγωγή στη No Name για να παραλάβετε τα δώρα σας.
8  ο   αρχείο 23:00 – 23:30  
15:40 (ένδειξη dvd)
Κολώνης: Να πούμε στέλνοντας τα μηνύματά σας διεκδικείτε 8 δώρα: ένα σκελετό για  
γυαλιά οράσεως από το κατάστημα οπτικών Δελέγκος στο Ψαροφάι, ένα σετ πατάκια  
αυτοκινήτου auto denis αφοί Τσαγκαρά ……… 
Καϊτζής: Πρώτο  δώρο  ένα  σκελετό  γυαλιά  οράσεως  από  το  κατάστημα  οπτικών  
Δελέγκος στο Ψαροφάι, ένα σετ πατάκια αυτοκινήτου auto Denis Αφοί Τσαγκαρά, ένα  
γεύμα για δυο άτομα στο Captain Morgan τέρμα στα Βραχναίικα και από εδώ και πέρα  
ξεκινάμε τα δώρα τα αθλητικά. Μια φιάλη ουίσκι στην Παριζιάνα την Πέμπτη,  μια  
φιάλη ουίσκι στην Παριζιάνα την Κυριακή, μια φιάλη ουίσκι στο Gaz πλατεία Πίνδου 
την Πέμπτη, μια φιάλη ουίσκι Πίνδου στο Gaz πάλι Παρασκευή και τελευταίο δώρο ένα  
κλιματιστικό ψυκτική εταιρία RECO, αυτό το κλιματιστικό πάει μαζί με τα μπουκάλια  
το ουίσκι για να συνέλθετε.
Κολώνης: Του Νίκου Παπαϊωάννου στην Περιβόλα.
Ροή 4ωρου προγράμματος 20:00 – 24:00 22/10/2010
15  ο   αρχείο 22:00 – 22:30  
16:54 (ένδειξη dvd)
Στον αθλητικό δικαστή,  αθλητική  εκπομπή σε ζωντανή μετάδοση με  το Γιώργο 
Αστέρη.
Η εκπομπή φέρει σήμανση 2ης κατηγορίας.  
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρεμβάλλονται διαφημίσεις.
Λεζάντα:
90 11 320 729 Σταθερά: 1,43/1΄  / Κινητό: 1,57/1΄
ΑΔ κενό ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 54777  Χρέωση: 1,23€/sms
Η γραμματοσειρά χρέωσης είναι μικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθμού 
υψηλής  χρέωσης  για  κλήση από σταθερά και  κινητά  τηλέφωνα  καθώς,  επίσης,  η 
γραμματοσειρά  χρέωσης  είναι  ίδια  από  αυτήν  της  αναγραφής  του  πενταψήφιου 
αριθμού για αποστολή γραπτού μηνύματος. 
Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται  ότι  στην 4ωρη  ροή  προγράμματος  που  απέστειλε  ο  σταθμός  για  τις 
22/10/2010 δεν προβάλλεται η εκπομπή «Όποιον πάρει η μπάλα», όπως αναφέρει ο 
καταγγέλλων.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπών κατά τη διάρκεια των οποίων παρασχέθηκε δυνατότητα στους τηλεθεατές 
να  επικοινωνήσουν  με  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  για  να  λάβουν  πληροφορίες  περί 
αστρολογικών  προβλέψεων,  δια  μέντιουμ,  προγνωστικά  ποδοσφαίρου  και 
αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων. Προβλήθηκε ο αριθμός τηλεφώνου υψηλής 
χρέωσης για την επικοινωνία  των τηλεθεατών με τον τηλεοπτικό σταθμό,  αλλά η 
γραμματοσειρά  για  την  ενημέρωσή  τους  περί  της  τιμής  χρεώσεως  ήταν  πολύ 
μικροτέρα  του  μεγέθους  του  αριθμού  τηλεφώνου,  κατά  παράβαση  της 
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προαναφερθείσης  διάταξης  του  Νόμου,  η  οποία  επιβάλλει  τουλάχιστον  το  αυτό 
μέγεθος  του  αριθμού  τηλεφώνου  και  της  γραμματοσειράς».  Με  βάση  αυτά  τα 
πραγματικά  περιστατικά,  επιβλήθηκε  με  την  ως  άνω  απόφαση  του  ΕΣΡ  στον 
τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των  15.000  ευρώ.  Δεν 
προσκομίσθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω 
αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. γενομένων δεκτών πραγματικών περιστατικών. Ο ισχυρισμός 
του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού ότι η προσβαλλομένη απόφαση εκδόθηκε 
από την Ολομέλεια  του ΕΣΡ με κακή συγκρότηση, λόγω λήξεως της θητείας του 
Προέδρου και δύο μελών αυτής είναι αβάσιμος, διότι κατά το άρθρο 57 παρ. 1 του 
Νόμου 3979/2011, η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
που έχει λήξει παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Εξάλλου ο 
ισχυρισμός  του  εκπροσώπου  του  τηλεοπτικού  σταθμού,  κατά  τον  οποίο 
παραβιάστηκε η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., διότι η συνεδρίαση της 
Ολομελείας του ΕΣΡ, μετά από την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, δεν 
διεξάχθηκε δημοσίως είναι αβάσιμος, διότι η εν λόγω διάταξη της ΕΣΔΑ αναφέρεται 
σε  δικαστήρια  και  σε  δικαστικές  αποφάσεις  και  όχι  σε  διοικητικές  αρχές  και 
διοικητικές  πράξεις,  όπως  είναι  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεοράσεως  και  η 
προσβαλλομένη  απόφαση,  αντιστοίχως.  Η  υπό  κρίση  αίτηση  θεραπείας  είναι  και 
ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία SUPER  B 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού SUPER B Νομού Αχαΐας, κατά της 441/24.10.2011 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  13η Φεβρουαρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Φεβρουαρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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