ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 539/4.11.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Νοεµβρίου 2008 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 ∆εµίρη, Ίρις ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο
ΑΝΤΕΝΝΑ ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2008.
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 ΕΣΡ που είναι
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την
µετάδοση 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 νεότητας.
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. ζ του κανονισµού 3/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίον ο
ραδιοτηλεοπτικός σταθµός οφείλει να µη µεταδίδει διαφηµίσεις οι οποίες
εκµεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων.
ΙΙΙ. 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.
IV. 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.
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Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ του υποβληθέντος υποµνήµατος
και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία ροής προγράµµατος του σταθµού,
προέκυψε ότι κατά την 31.8.2007 ο τηλεοπτικός σταθµός προέβαλε τα εξής:
Στις 02:03, 04:33, 15:09 & 22:55 προβλήθηκε η ακόλουθη διαφήµιση:
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 (9011240989,
9012004913, 9016946283, 9011600897) καθώς και η χρέωση, η οποία καθορίστηκε
στα €2,38/1΄από σταθερό και €1,52/1΄ από κινητό. Οι διευκρινήσεις «από σταθερό»,
«από κινητό» και «οι τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ», 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.
Στις 10:12 & 11:46 προβλήθηκε η ακόλουθη διαφήµιση:
Σπηκάζ: Η πιο γνωστή και έµπειρη αστρολόγος στην Ελλάδα, η Βίκυ Ψύλλα και οι
επιλεγµένοι από αυτήν συνεργάτες της, 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. Βίκυ Ψύλλα: η λύση στο πρόβληµά σας.
Προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (9011240949,
9012004925, 9016946004, 9011600909) 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», «από κινητό», «η
τιµή συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ» καθώς και τα στοιχεία της τηλεφωνικής γραµµής
παραπόνων αναγράφονται µε εξαιρετικά 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-λεζάντα: «Βίκυ Ψύλλα: η λύση στο πρόβληµά σας».
Εξάλλου κατά την 12.5.2008 προβλήθηκαν τα εξής:
Εκφωνήτρια: Άσε το αν στο χθες και πάρε σίγουρες προβλέψεις για το αύριο. Η
Λίτσα Πετρίδη , η ∆ήµητρα Ράπτη, ο Καίσαρας, η Βέβα Σταύρου και η Βίκυ Αλεξίου
είναι εδώ όλο το εικοσιτετράωρο για σένα.
Στο σηµείο αυτό πάλλεται η ένδειξη Όλο το 24ωρο!!! ενώ επί της οθόνης
προστίθενται ένα-ένα τα πρόσωπα, τα ονόµατα των οποίων εκφωνούνται, ώσπου να
σχηµατιστεί µια συνολική εικόνα –πάνθεον παρουσίασής τους.
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Και η εκφωνήτρια συνεχίζει µε την αναγγελία των κατηγοριών των προσφερόµενων
υπηρεσιών και την παρακίνηση των τηλεθεατών να καλέσουν στις γραµµές υψηλής
χρέωσης που αναγράφονται στο κάτω µέρος της οθόνης µαζί µε τις πληροφορίες
χρέωσης. Επισηµαίνεται ότι διαπιστώνεται µεγάλη διαφορά στο µέγεθος των
χαρακτήρων προβολής των τηλεφωνικών αριθµών από αυτούς των πληροφοριών
χρέωσης, οι οποίοι είναι εξόφθαλµα σηµαντικά µικρότεροι.
Εκφωνήτρια: Αστρολογικές προβλέψεις, χαρτοµαντεία, κρυσταλλοµαντεία,
ενόραση. Κάλεσε τα νούµερα που βλέπεις στην οθόνη σου και µάθε για τον έρωτα,
την τύχη, τα επαγγελµατικά. Για να ξέρεις το αύριο!
Πρόκειται περί εκποµπών µε τις οποίες διαφηµίζεται η παροχή προβλέψεων
αστρολογίας από έµπειρους αστρολόγους µε αποτέλεσµα την εκµετάλλευση των
προλήψεων και των δεισιδαιµονιών των τηλεθεατών. ΄Όµως πλέον τούτων
προβάλλεται τηλεφωνική γραµµή υψηλής χρέωσης για να απευθυνθούν οι τηλεθεατές
και να ζητήσουν την παροχή υπηρεσιών από τους διαφηµιζοµένους αστρολόγους.
Καίτοι όµως η τιµή χρέωσης έπρεπε να είναι τουλάχιστον του µεγέθους του αριθµού
του τηλεφώνου, η γραµµατοσειρά της εν λόγω τιµής είναι σε εξαιρετικά µικρότερο
µέγεθος. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ
5.852.763,05 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω
σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις
7/3.7.2002,
68/14.10.2002,
118/14.12.2002,
205/1.4.2003,
333/22.7.03,
343/29.7.2003, 358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03,
411/23.12.2003, 5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004,
140/18.5.2004, 150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004,
400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005,
113/5.4.2005, 138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005,
168/10.5.2005, 169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005,
320/30.8.2005, 344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005,
457/22.11.2005, 482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006,
56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006,
143/27.3.2006, 144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006,
313/20.6.2006, 317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006, 356/18.7.2006,
366/25.7.2006, 367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006, 438/19.9.2006,
457/3.10.2006, 458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006, 500/10.11.2006,
511/14.11.2006,
6/9.1.2007,
16/9.1.2007,
30/23.1.2007,
100/26.2.2007,
140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 181/3.4.2007, 226/8.5.2007, 243/15.5.2007,
244/15.5.2007, 245/15.5.2007, 342/19.6.2007, 397/10.7.2007, 398/10.7.2007,
425/31.7.2007, 426.31.7.2007, 440/1.8.2007, 499/16.10.2007,
527/6.11.2007,
555/20.11.2007, 558/20.11.2007, 32/15.1.2008. 33/15.1.2008, 34/15.1.2008,
112/26.2.2008, 134/13.3.2008, 224/6.5.2008, 284/27.5.2008, 323/10.6.2008,
407/22.7.2008, 538/4.11.2008 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί
στο ποσόν των 40.000 ευρώ. Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης, ο
Κωνσταντίνος Τσουράκης και ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους το
πρόστιµο θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική
κύρωση του προστίµου των 40.000 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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ.
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η Noεµβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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