ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 415/29.7.2008

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29 Ιουλίου 2008 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης ο
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης
Παπακώστας,
Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος
Αποστολάς. Απούσα η Ίριδα Αυδή-Καλκάνη .
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του
τηλεοπτικού σταθµού m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε., ενδεχοµένη παραβίαση
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Ιουλίου 2007.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του 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. Ο
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, καθώς και 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 νεότητος.
II. . 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.
ΙΙΙ Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí
τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1 και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. και του
υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν ότι ο τηλεοπτικός σταθµός, κατά την 25η
Μαϊου 2007, κατά τις ώρες 06:47 11:00, 11:02, 19:40, έχει προβεί στην ακόλουθη
εκποµπή:
1) Σπηκάζ: Κέντρο ισχυρής ενόρασης: το χάρισµα και η εµπειρία των αστρολόγων και
µελλοντολόγων µας εγγυάται την ποιότητα των προβλέψεων. Στην αστρολογία, στα
ταρώ, στο φενγκ σούι. Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη και το
µέλλον σας δεν θα αποτελεί πια µυστήριο. Κέντρο ισχυρής ενόρασης. Η µατιά στο
µέλλον.
Προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (9011241901,
9012003131, 9016943320, 9011600111) καθώς και η χρέωση, η οποία καθορίστηκε
στα €2,38/1΄από σταθερό και €1,52/1΄ από κινητό. Αναφέρεται ότι η χρέωση
περιλαµβάνει ΦΠΑ καθώς και ότι υπάρχει τηλεφωνική γραµµή παραπόνων σε
σταθερό τηλέφωνο του ΟΤΕ. Οι διευκρινήσεις «από σταθερό» και «από κινητό» και
τα στοιχεία της τηλεφωνικής γραµµής παραπόνων αναγράφονται µε πολύ µικρό
µέγεθος γραµµατοσειράς, εν αντιθέσει µε τους αριθµούς υψηλής χρέωσης και τη
χρέωση αυτή καθεαυτή οι οποίοι αναγράφονται µε το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς.
2) Σπηκάζ: Προγραµµατίστε το αύριο σήµερα, µε τη σιγουριά αυτών που γνωρίζουν
πραγµατικά µέσα από τη σύγχρονη επιστηµονική αστρολογία και τη χαρτοµαντεία. Η
Βασιλική Κόντη και οι αξιόλογοι συνεργάτες της, εγγυούνται την ακρίβεια και την
εγκυρότητα των προβλέψεων, δίνοντας άµεσες λύσεις και απαντήσεις όλο το 24ωρο.
Τηλεφωνήστε τώρα γιατί αξίζετε το καλύτερο.
Προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (9011240926,
9016943324, 9012003146, 9011600108) καθώς και η χρέωση, η οποία καθορίστηκε
στα €2,38/1΄από σταθερό και €1,52/1΄ από κινητό. Αναφέρεται ότι η χρέωση
περιλαµβάνει ΦΠΑ Οι διευκρινήσεις «από σταθερό» και «από κινητό» αναγράφονται
µε πολύ µικρό µέγεθος γραµµατοσειράς, εν αντιθέσει µε τους αριθµούς υψηλής
χρέωσης και τη χρέωση αυτή καθεαυτή οι οποίοι αναγράφονται µε το ίδιο µέγεθος
γραµµατοσειράς. Εκτός από τα νούµερα υψηλής χρέωσης αναγράφονται στην οθόνη
παράλληλα µε το σπηκάζ οι φράσεις «ακριβείς και έγκυρες προβλέψεις», «γιατί
αξίζετε το καλύτερο!!!», «Βασιλική Κόντη & συνεργάτες» ενώ προβάλλεται και µία
φωτογραφία της κ. Κόντη.
3) Σπηκάζ: Το πιο γνωστό αστρολογικό κέντρο στην Ελλάδα, το κέντρο ισχυρής
ενόρασης και οι έµπειροι αστρολόγοι του, σας δίνουν τη δυνατότητα να µάθετε τι θα
συµβεί στο πιο ιδιαίτερο τοµέα της ζωής σας, τα αισθηµατικά. Καλέστε τώρα και
ακούστε τις αλάνθαστες προβλέψεις τους σε θέµατα καρδιάς.
Προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (9011241966,
9012003131, 9016943320, 9011600111) καθώς και η χρέωση, η οποία καθορίστηκε
στα €2,38/1΄από σταθερό και €1,52/1΄ από κινητό. Αναφέρεται ότι η χρέωση
περιλαµβάνει ΦΠΑ καθώς και ότι υπάρχει τηλεφωνική γραµµή παραπόνων σε
σταθερό τηλέφωνο του ΟΤΕ. Οι διευκρινήσεις «από σταθερό» και «από κινητό» και
τα στοιχεία της τηλεφωνικής γραµµής παραπόνων αναγράφονται µε πολύ µικρό
µέγεθος γραµµατοσειράς, εν αντιθέσει µε τους αριθµούς υψηλής χρέωσης και τη
χρέωση αυτή καθεαυτή οι οποίοι αναγράφονται µε το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς.
Παράλληλα µε το σπηκάζ αναγράφεται στη οθόνη η φράση «Κέντρο Ισχυρής
Ενόρασης».
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4) Σπηκάζ: Αναρωτιέστε τι σας επιφυλάσσει το µέλλον στην αγάπη, στον έρωτα, στην
επαγγελµατική σας πορεία, στα οικονοµικά; Η Μύριαµ και οι συνεργάτες της είναι εδώ
για να σας αποκαλύψουν τις εξελίξεις στη ζωή σας µε ακριβείς και αποτελεσµατικές
προβλέψεις. Καλέστε τώρα από σταθερό ή από κινητό τα νούµερα που βλέπετε στην
οθόνη σας, γιατί η γνώση είναι δύναµη.
Προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (9011240966,
9012003131, 9016943320, 9011600111) καθώς και η χρέωση, η οποία καθορίστηκε
στα €2,38/1΄από σταθερό και €1,52/1΄ από κινητό. Αναφέρεται ότι η χρέωση
περιλαµβάνει ΦΠΑ καθώς και ότι υπάρχει τηλεφωνική γραµµή παραπόνων σε
σταθερό τηλέφωνο του ΟΤΕ. Οι διευκρινήσεις «από σταθερό» και «από κινητό» και
τα στοιχεία της τηλεφωνικής γραµµής παραπόνων αναγράφονται µε πολύ µικρό
µέγεθος γραµµατοσειράς, εν αντιθέσει µε τους αριθµούς υψηλής χρέωσης και τη
χρέωση αυτή καθεαυτή οι οποίοι αναγράφονται µε το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς.
Παράλληλα µε το σπηκάζ αναγράφεται στην οθόνη η φράση «η γνώση είναι
δύναµη», ενώ προβάλλεται µια φωτογραφία της Μύριαµ.
5) Σπηκάζ: Ο πιο γνωστός και έµπειρος αστρολόγος στην Ελλάδα, ο Άγγελος Πράσινος
και οι επιλεγµένοι από αυτόν συνεργάτες του, είναι τώρα κοντά σας. Συνοµιλήστε µαζί
τους ζωντανά καλώντας τώρα στα νούµερα που βλέπετε στην οθόνη και αναζητήστε τις
έγκυρες προβλέψεις τους καθώς και τις άµεσες λύσεις για όλα τα θέµατα που σας
απασχολούν. Άγγελος Πράσινος. Η λύση στο πρόβληµά σας.
Προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (9011241920,
9012003128, 9016946147, 9011600150) καθώς και η χρέωση, η οποία καθορίστηκε
στα €2,38/1΄από σταθερό και €1,52/1΄ από κινητό. Αναφέρεται ότι η χρέωση
περιλαµβάνει ΦΠΑ. Οι διευκρινήσεις «από σταθερό» και «από κινητό»
αναγράφονται µε πολύ µικρό µέγεθος γραµµατοσειράς, εν αντιθέσει µε τους αριθµούς
υψηλής χρέωσης και τη χρέωση αυτή καθεαυτή οι οποίοι αναγράφονται µε το ίδιο
µέγεθος γραµµατοσειράς. Παράλληλα µε το σπηκάζ, αναγράφονται στην οθόνη οι
φράσεις «οικονοµικά, αισθηµατικά, επαγγελµατικά, οικογενειακά»,
«Άγγελος
Πράσινος», «η λύση στο πρόβληµά σας» ενώ προβάλλονται και πλάνα του κ.
Πράσινου.
Πρόκειται περί εκποµπής δια της οποίας έγινε εκµετάλλευση των δεισιδαιµονιών των
τηλεθεατών. Εν όψει του ότι ο τηλεοπτικός σταθµός διέκοψε ήδη την εν λόγω
εκποµπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί σε αυτόν η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει προς τον τηλεοπτικό σταθµό m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. την διοικητική
κύρωση του προστίµου της συστάσεως όπως µη προβάλει εκποµπές οι οποίες
εκµεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων, µε απειλή
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29η Ιουλίου 2008.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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