ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 30/15.1.2008

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα
µέλη Εύη ∆εµίρη,
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Απόντες ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος
Χαραλάµπης και ο Γιάννης Παπακώστας.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του
τηλεοπτικού
σταθµού
ΚΑΝΑΛΙ
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ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε.
ενδεχοµένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 18η ∆εκεµβρίου 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 5 παρ. 3 εδ. γ, δ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον ο χρόνος
µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του
µεταδιδοµένου κάθε ηµέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράµµατος, και σε κάθε
περίπτωση ο χρόνος µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων εντός χρονικού
διαστήµατος µιας ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ λεπτά της ώρας. Με την
επιφύλαξη των χρονικών προϋποθέσεων και περιορισµών που προβλέπονται στην
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προηγούµενη παράγραφο, κάθε άλλη διακοπή προγράµµατος για τη µετάδοση
διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4΄) πρώτα λεπτά
της ώρας.
IV. 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.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 10 και του υποβληθέντος
υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατόπιν ανωνύµου καταγγελίας, το Ε.Σ.Ρ.
έχει προβεί σε έλεγχο της εκποµπής µε τον διακριτικό τίτλο ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩ∆ΙΑ που
προβλήθηκε κατά την 3.7.2007 από της 09:00 έως της 10:00 πρωϊνής και έχει ως
ακολούθως : Όλη την ώρα που οµιλεί ο αστρολόγος για ζωδιακές προβλέψεις στο
κάτω µέρος της οθόνης προβάλλονται σε ειδικό πλαίσιο τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής
χρέωσης, διαφορετικοί για κάθε τηλεφωνική εταιρεία καθώς και το είδος της χρέωσης
το οποίο αναγράφεται µε τυπογραφικούς χαρακτήρες ίδιου µεγέθους µε τους
τηλεφωνικούς αριθµούς.
9011240983
9016943319
9012003509
9011600623
AUDIOTEX S.A. ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ 1,52€/1΄ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
2,38€/1΄
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α.
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ:
2106119914
Σε διάφορα σηµεία της εκποµπής ο κ. Χορταρέας προτρέπει τους ακροατές να
τηλεφωνήσουν σε αυτά τα νούµερα.
κ. Χορταρέας: Λοιπόν τα τηλεφωνικά µας νούµερα στη διάθεσή σας για το τι θα
συµβεί αισθηµατικά, επαγγελµατικά, οικονοµικά, ποια είναι τα τυχερά σας νούµερα
και µε ποιο ζώδιο ταιριάζετε. Αυτά κι άλλα πολλά, αρκεί να µας πείτε το ζώδιό σας
και το ζώδιο του συντρόφου σας προκειµένου να βγάλουµε τη συναστρία σας. Εγώ
και οι συνεργάτες µου, πραγµατικά είναι τα καλύτερα µέντιουµ, οι καλύτεροι
χαρτοµάντες, κρυσταλλοµάντες και χαρτοµάντες απαντούν και δίνουν λύσεις στα
δικά σας προβλήµατα, αρκεί να µας καλέσετε. Η κα Βάσω η Χατζή, ο κ. Αλεξίου, η
κα Μίρβα, η κυρία, συγγνώµη, η κα Ηλέκτρα, η κα Ζωή, η κα Νατάσσα και η κα
Εύα-α! και η κα Μαργαρίτα. Την κα Μαργαρίτα ξέχασα! Που λένε, µάδησα µια
µαργαρίτα…(τραγουδιστά). Εγώ θα µαδήσω τη Μαργαρίτα!! Μµµ! Πολύ ωραίο το
τσαγάκι, πολύ γλυκό όµως. (πίνοντας) Λοιπόν περιµένουµε τώρα τα δικά σας
τηλέφωνα για να απαντήσουµε και να σας πούµε τι θα συµβεί επαγγελµατικά,
αισθηµατικά και οικονοµικά. Πάµε τροχάδην στη δεύτερη εξάδα. Ποια είναι η
δεύτερη εξάδα;……
κ. Χορταρέας: Λοιπόν και µετά το φούρνο µε τη ντοµάτα (έχει µόλις δώσει οδηγίες
για το ψήσιµο ενός ψαριού) εσείς δεν έχετε παρά να καλείτε τα νούµερα που βλέπετε
στην οθόνη σας, να µας αφήνετε την ακριβή ηµεροµηνία γέννησής σας κι εγώ µε τους
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συνεργάτες µου απαντούµε και δίνουµε λύση σε µικρά ή µεγάλα σας προβλήµατα. Να πάρω τη ζαχαρίτσα µου.- τι θα συµβεί λοιπόν επαγγελµατικά, αισθηµατικά,
οικονοµικά, ποια είναι τα τυχερά σας νούµερα, µε ποιο ζώδιο ταιριάζετε και τι πρέπει
να κάνετε για να λύσετε αυτά τα προβληµατάκια. ∆εν έχετε παρά να µας καλέσετε
ακόµα και τώρα. Εγώ κι οι συνεργάτες µου απαντούµε και δίνουµε λύση στα
προβλήµατά σας, αρκεί να µας καλέσετε! Η κα Ζωή, η κα Βάσω η Χατζή, ο Ντίνος ο
Αλεξίου κι άλλοι συνεργάτες απαντούν ζωντανά και δίνουµε λύση στα προβλήµατά
σας. Αρκεί να µας καλέσετε ακόµα και τώρα!
κ. Χορταρέας: Τα τηλεφωνικά µας νούµερα στη διάθεσή σας. Εγώ κι οι συνεργάτες
µου απαντούµε και δίνουµε λύση σε µικρά ή µεγάλα σας προβλήµατα, αρκεί να µας
πείτε τι ζώδιο είστε. Εάν πάλι θέλετε να σας πούµε και τη συναστρία σας, θα µας
πείτε και την ηµεροµηνία του προσώπου που σας ενδιαφέρει ή το ζώδιό του, για να
κάνουµε τη συναστρία. Εγώ ο Νίκος Χορταρέας, αστρολόγος και µέντιουµ και η κα
Χατζή, η κα Βρανά, η κα Ζωή, η κα Εύα, η κα Ισµήνη, η κα Ηλέκτρα απαντούν και
δίνουν λύσεις στα προβλήµατά σας. Και την κα Ντίνα ξέχασα. Κάθε φορά ξεχνάω κι
από κάτι. Και να κλείσουµε τη σηµερινή µας δωδεκάδα µε τα ψαράκια.
κ. Χορταρέας: Για µια φορά ακόµα να σας πω ότι τα τηλεφωνικά µας νούµερα είναι
στη διάθεσή σας και πώς θα βγάλετε τον ωροσκόπο σας.
κ. Χορταρέας: Τα τηλεφωνικά µας νούµερα στη διάθεσή σας. Εγώ ο Νίκος
Χορταρέας, η κα Χατζή, η κα Ζωή, η κα Βάσω, η κα Ντίνα, η κα Εύα, ο Ντίνος ο
Αλεξίου και η κα ∆όµνα απαντούν και δίνουµε λύση αρκεί να µας αφήσετε το ζώδιό
σας κι αν θέλετε να µάθετε συναστρία και το ζώδιο που σας ταιριάζει. Λοιπόν εµείς
θα είµαστε µαζί αύριο την ίδια ώρα. Λοιπόν συντονιστείτε! Αύριο λοιπόν την ίδια
ώρα «ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩ∆ΙΑ» µαζί σας.
Αναµφιβόλως πρόκειται περί εκποµπής διαφηµίσεων αστρολογικών προβλέψεων µε
την οποία γίνεται εκµετάλλευση των προλήψεων και δεισιδαιµονιών των τηλεθεατών.
΄Όµως ενώ η προβολή διαφηµίσεων πρέπει να διαρκεί επί 4΄ και να επαναληφθεί
αφού µεσολαβήσει διάστηµα 20΄, η εν λόγω διαφηµιστική εκποµπή διήρκησε επι 30΄
άνευ ουδεµιάς διακοπής. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, λαµβανοµένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 68.082,09 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει
πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί µε
τις αποφάσεις 149/25.5.2004, 248/28.7.2004, 369/25.7.2006, 507/14,11,2006,
102/26.2.2007, 180/3.4.2007, 311711.6.2007, 524/6.11.2007, 557/20.11.2007,
606/18.12.2007, 2/8.1.2008 διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω
πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 25.000 ευρώ. Μειοψήφησαν εκ των µελών η Εύη
∆εµίρη κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να ήταν 50.000 ευρώ και η ΄Ιριδα
Αυδή Καλκάνη κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να ήταν 30.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει προς τον τηλεοπτικό σταθµό ΚΑΝΑΛΙ 10 ΚΑΝΑΛΙ 10 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε.
Την διοικητική κύρωση του προστίµου των 25.000 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 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ
ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε. , που εδρεύει στα Κ. Πατήσια Αττικής, στην οδό Λ. Ιωνίας 166,
µε ΑΦΜ 094321551, ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Γεωργίου Τράγκα του Ιωάννη, κατοίκου Πολιτείας Αττικής, στην οδό
Λευκάδος 5, µε ΑΦΜ 011839610, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως νοµίµου εκπροσώπου της
εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 15η Ιανουαρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ

4

