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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 21/16.1.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 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,
Γεώργιος Στεφανάκης.
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 20η Δεκεμβρίου 2011.
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.
ΙΙ. Το άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ β και άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ του Π/τος 109/2010, κατά τα
οποία τα μηνύματα τηλεπωλήσεων δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και
τις δεισιδαιμονίες των ανθρώπων.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού
με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
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παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της
θυρίδας τηλεπωλήσεων «Αστρολόγος», που προβλήθηκε στις 25.8.2011 και 2.9.2011
από ώρας 12:00μ.μ. έως 13:00μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:
Εκπομπή: Αστρολόγος
Παρουσιάστρια: Τζούλη Αγοράκη
Αστρολόγος: Εβίτα Ζαχαριάδου
Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή, που μεταδίδεται κάθε μέρα 12:00 – 13:00 μ.μ. Η
αστρολόγος του ANT1 σχολιάζει τα αστρολογικά φαινόμενα της ημέρας και κάνει
αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Παράλληλα, όμως, οι τηλεθεατές έχουν τη
δυνατότητα να μαθαίνουν και τις προσωπικές τους προβλέψεις, αφού η Εβίτα
Ζαχαριάδου τους δίνει απαντήσεις για όποιο θέμα τους απασχολεί, προσωπικό,
οικονομικό ή επαγγελματικό.
25/8/2011
Σήμανση: 2ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου μπλε (κατάλληλο - επιθυμητή η γονική
συναίνεση).
Διάρκεια επεξήγησης: για 43’’ κατά την έναρξη.
Διάρκεια σήμανσης: για 3’ κατά την έναρξη, για 2’ και 45’’ μετά το 1 ο διαφ.
διάλειμμα, για 1’ περίπου μετά το 2ο διαφ. διάλειμμα.
Υπάρχει οπτική σήμανση διάρκειας 5 δευτερολέπτων στο τέλος της εκπομπής 1:
ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ.
Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφεται σταθερά σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής:
αστρολόγος
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ: 14901
ΣΤΑΘΕΡΟ 1,72€/1’ ΚΙΝΗΤΟ 1,97€/1’
AUDIOTEX SA
Γρ. ……..
211……….. δεν είναι ευδιάκριτος ο αριθμός τηλεφώνου
Ο αριθμός κλήσης (14901) έχει μεγαλύτερο μέγεθος από εκείνο του κόστους κλήσης
από σταθερό (1,72) και κινητό (1,97) καθώς, επίσης, είναι και πιο έντονος.
Επίσης, αναγράφεται:
Στείλε ΑΣ και την ερώτησή σου στο 54991
Κινητό 1,23€/SMS AUDIOTEX S.A. Γρ. ……:211 ……… (δεν είναι ευδιάκριτος ο
αριθμός)
Το μήνυμα (ΑΣ) και ο αριθμός αποστολής μηνύματος (54991) είναι πιο έντονα και με
μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς από το κόστος αποστολής μηνύματος (1,23)
Ενδεικτικοί διάλογοι:
ένδειξη 00:22 - 01:06
Παρουσιάστρια: Ζωδιοκαλησπέρα σας. Ο «αστρολόγος» και πάλι ζωντανά κοντά σας
σε μια μέρα που σήμερα λίγο συμπαντικά ο σκύλος και γαβγίζει και δαγκώνει. Αλλά
εδώ είμαστε εμείς. Το 14901 είναι η δική σας γραμμή, αφήνετε ημερομηνία, τόπο
γέννησης και όνομα και ώρα και εμείς αστρομαγειρεύουμε το χάρτη. Γιατί η μέρα
σήμερα έχει μια μικρή δυσκολία, έχει κάποιες δύσκολες όψεις, πρέπει να τις
προσέξουμε. Και στέλνετε ΑΣ κενό στο 54991 και αμέσως έχετε απάντηση. Εβίτα μου,
καλημέρα.
Αστρολόγος: Γεια σου αστροτζούλι μου.
Παρουσιάστρια: Πώς είμαστε σήμερα; Γιατί δαγκώνει αυτός ο αστρικός, ο
συμπαντικός σκύλος; Τι θέλει; Είναι ατάιστος;
1

Ενδεχομένως να μην έχει αποκοπεί και καταγραφεί από την υπηρεσία τα πρώτα δευτερόλεπτα στην
αρχή της εκπομπής όπου προβάλλεται η οπτική σήμανση «Χρονοθυρίδα Τηλεπώλησης».
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Αστρολόγος: Δαγκώνει όταν είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και πάρα πολύ βιαστικοί
και ανυπόμονοι να καλύψουμε τις ατομικές, προσωπικές, συναισθηματικές μας ανάγκες
και οι συνθήκες είναι λιγάκι πιο αυστηρές και δε μας παίρνει.
ένδειξη 34:00 – 36:40
Παρουσιάστρια: Γεια σας.
Τηλεθέατρια: Γεια σας.
Παρουσιάστρια: Γεια σας. Είστε;
Τηλεθέατρια: Η Γιώτα.
Παρουσιάστρια: Γεια σας, Γιώτα. Και τι ζώδιο είστε;
Τηλεθέατρια: Ιχθείς.
Παρουσιάστρια: Ιχθείς; Τι γίνεται στο βυθό σας σήμερα; Βλέπετε τα άλλα ψάρια;
Τηλεθέατρια: Ε, όλο στεναχώρια, στεναχώρια.
Παρουσιάστρια: Στεναχώριες, στεναχώριες. Αυτό είναι η δική σας οπτική. Για δείτε
χαρά, χαρά.
Αστρολόγος: Είστε ανοικτή στο να δέχεστε όλες τις επιρροές από έξω και ψαράκι το
ζώδιο.
Τηλεθέατρια: Ναι, ναι, πολύ. Όλο στεναχώρια με τα οικογενειακά, κορίτσι μου.
Αστρολόγος: Τα οικογενειακά είναι που σας αφορά και από το θέμα του ωροσκόπου
και εκεί είναι που μου προβληματίζεστε.
Τηλεθέατρια: Εκεί. Πάω να σκάσω.
Αστρολόγος: Να σας πω, όμως, κάτι;
Τηλεθέατρια: Ναι. Πέστε μου, κορίτσι μου.
Αστρολόγος: Εσείς δεν είσαστε υπεύθυνη για τους υπόλοιπους ακόμα και αν είναι
πρόσωπα της οικογένειάς σας.
Τηλεθέατρια: Ναι, είναι οικογένειας πρόσωπα.
Αστρολόγος: Είναι οικογένεια. Οπότε ο καθένας έχει ένα μερίδιο φροντίδας, ευθύνης.
Μην τα παίρνετε όλα πάνω σας και μέσα σας και νομίζετε ότι με το να σκάσετε, να
στεναχωρηθείτε, θα βοηθήσετε.
Τηλεθέατρια: Θα αλλάξουν τα πράγματα;
Αστρολόγος: Βεβαίως θα αλλάξουν τα πράγματα.
Τηλεθέατρια: Πότε; Από τον καινούριο χρόνο, κορίτσι μου;
Αστρολόγος: Και από τώρα θα αλλάξουν.
Τηλεθέατρια: Δόξα το Θεό.
Αστρολόγος: Και όταν λέω από τώρα και εσείς σταδιακά από τον Οκτώβριο θα
βλέπετε πολλές βελτιώσεις.
Τηλεθέατρια: Δόξα το Θεό.
Αστρολόγος: Αλλά να μη μου σκάτε. Έτσι; Γιατί στεναχωριέστε εύκολα.
Τηλεθέατρια: Το ξέρω. Ωροσκόπο τι έχω;
Αστρολόγος: Καρκίνο.
Τηλεθέατρια: Καρκίνο. Γι’ αυτό. Είμαι πολύ ευαίσθητη. Πολύ ευαίσθητη, κορίτσι μου.
Αστρολόγος: Και ιδίως για τα οικογενειακά.
Τηλεθέατρια: Έσκασα.
Αστρολόγος: Έχετε, όμως, και μια Σελήνη που είναι στον Τοξότη…
Τηλεθέατρια: Τι είναι αυτό;
Αστρολόγος: Και αυτό δείχνει ότι χρειάζεται να βρείτε την εσωτερική σας πίστη. Αν
ψάξετε μέσα σας, ξέρετε ότι όλα γίνονται.
Τηλεθέατρια: Το ξέρω αλλά είμαι πολύ ευαίσθητη.
Αστρολόγος: Να μη φοβάστε, να έχετε εμπιστοσύνη στη ζωή. Αυτό είναι η Σελήνη
στον Τοξότη.
Τηλεθέατρια: Δόξα το Θεό.
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Αστρολόγος: Και κάθε εμπόδιο για καλό, έτσι; Και όλα γίνονται για ένα καλό λόγο.
Τηλεθέατρια: Οικονομικά πώς πάμε για τον καινούριο χρόνο;
Αστρολόγος: Σταδιακά βελτιωτικά από τον Οκτώβριο και μετά.
Τηλεθέατρια: Γιατί θα πάρω και σύνταξη εγώ. Γι’ αυτό.
Αστρολόγος: Άντε. Η ώρα η καλή.
Τηλεθέατρια: Δικιά μου γιατί παίρνω από τον άντρα μου τώρα.
Αστρολόγος: Ωραία.
Παρουσιάστρια: Όλα θα πάνε καλά. Να βλέπετε τα πράγματα μόνο πιο αισιόδοξα.
Γιατί όσο είστε σε αυτή την πεσμένη ψυχολογική κατάσταση μόνο προβλήματα μπορεί
να συναντάτε. Πρέπει να δίνετε στα προβλήματα ευκαιρίες και να προχωράτε , έχετε
επιβιωτική δύναμη. Να σας ευχηθούμε να πάνε όλα πολύ καλά.
Τηλεθέατρια: Να βελτιωθούν τα οικογενειακά μόνο. Να αλλάξουν.
Παρουσιάστρια: Όλα θα βελτιωθούν. Καλή πίστη.
Τηλεθέατρια: Γάμο βλέπετε στα οικογενειακά;
Αστρολόγος: Μέσα στην επόμενη χρονιά θα πάρετε πάρα πολλές χαρές απ’ τα
οικογενειακά σας.
Τηλεθέατρια: Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου.
Παρουσιάστρια: Να έχετε πίστη, πίστη στον εαυτό σας.
2/9/2011 2
Σήμανση: 2ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου μπλε (κατάλληλο - επιθυμητή η γονική
συναίνεση).
Διάρκεια επεξήγησης: για 25’’ κατά την έναρξη.
Διάρκεια σήμανσης: για 2’ και 10’’ κατά την έναρξη, για 2’ και 50’’ μετά το 1 ο
διαφ. διάλειμμα.
Υπάρχει οπτική σήμανση διάρκειας 5 δευτερολέπτων στην αρχή της εκπομπής 3:
ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ.
Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφεται σταθερά σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής:
αστρολόγος
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ: 14901
ΣΤΑΘΕΡΟ 1,72€/1’ ΚΙΝΗΤΟ 1,97€/1’
AUDIOTEX SA
Γρ. ……..
211……….. δεν είναι ευδιάκριτος ο αριθμός τηλεφώνου
Ο αριθμός κλήσης (14901) έχει μεγαλύτερο μέγεθος από εκείνο του κόστους κλήσης
από σταθερό (1,72) και κινητό (1,97) καθώς, επίσης, είναι και πιο έντονος.
Ενδεικτικοί διάλογοι:
ένδειξη 00:34 - 01:08
Τζούλη: Αστρογεια σας. Η Παρασκευή των ζωδίων είναι εδώ. Έφτασε αυτή η ωραία
Παρασκευή. Έφτασε, όμως, και ο Σεπτέμβρης που όλοι περιμένουμε, που είναι πιο
γλυκός, που είναι πιο ήπιος. 14901, η δική σας γραμμή επικοινωνίας. Κάντε τηλέφωνα
γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το τριήμερο. Και σήμερα έχουμε και μια
αστροέκπληξη. Έχουμε να πούμε ακόμα πιο πολλά για το Σεπτέμβρη. Γιατί κάπου εδώ
κλείνει το δικό μας αστροθέρετρο. Ήταν για τους καλοκαιρινούς μήνες για να σας
κρατήσει συντροφιά σε ένα κάπως αιχμηρό και δύσκολο καλοκαίρι. Εβίτα μου,
καλησπέρα.
2

Δεν έχει αποκοπεί και καταγραφεί από το τεχνικό τμήμα της υπηρεσίας το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο
της εκπομπής.
3

Εξαιτίας της μη καταγραφής του τελευταίου 15λεπτου της εκπομπής από το τεχνικό τμήμα, δεν
μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη της οπτικής σήμανσης «Χρονοθυρίδα Τηλεπώλησης» στο τέλος
της εκπομπής.
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Εβίτα: Γεια σου, Τζούλι μου.
Τζούλη: Σε ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό το αστροταξίδι.
Εβίτα: Το χάρηκα, το απόλαυσα. Ελπίζω κι εσείς, φίλες και φίλοι.
ένδειξη 07:00 – 09:17
Τηλεθεάτρια: Είμαι η Μάντυ. Αιγόκερως είμαι.
Παρουσιάστρια: Αιγόκερως. Δεύτερη Αιγοκερίνα.
Τηλεθεάτρια: Θέλω να δω για τη δουλειά.
Παρουσιάστρια: Για τη δουλειά σας.
Τηλεθεάτρια: Και τα αισθηματικά λιγάκι.
Αστρολόγος: Πώς το είπατε το όνομα γιατί δεν το άκουσα;
Παρουσιάστρια: Μάντυ.
Τηλεθεάτρια: Διαμαντούλα με λένε αλλά το λέω Μάντυ εγώ.
Αστρολόγος: Αααα, λοιπόν. Είπαμε αισθηματικά και επαγγελματικά, έτσι;
Τηλεθεάτρια: Ναι, ναι.
Αστρολόγος: Ωραία. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα;
Τηλεθεάτρια: Πολύ χάλια.
Αστρολόγος: Εννοώ όχι πώς τη νιώθουμε αλλά τι υπάρχει ρεαλιστικά. Υπάρχει σχέση,
υπάρχει δουλειά;
Τηλεθεάτρια: Όχι. Δουλειά έναν παππού. Είχα κάνει μια αίτηση για δουλειά και
περιμένω τα αποτελέσματα. Τι βλέπετε;
Αστρολόγος: Πότε τα περιμένουμε αυτά τα αποτελέσματα;
Τηλεθεάτρια: Σήμερα. Σήμερα.
Αστρολόγος: Α, σήμερα;
Τηλεθεάτρια: Ναι.
Αστρολόγος: Άμα είναι σήμερα… μμμμ…
Τηλεθεάτρια: Παρασκευή μέχρι Δευτέρα μου είπανε.
Αστρολόγος: Για τι δουλειά πρόκειται;
Τηλεθεάτρια: Στο δήμο.
Αστρολόγος: Στο δήμο;
Τηλεθεάτρια: Ναι.
Αστρολόγος: Δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ακόμα το σκηνικό να πω την αλήθεια.
Δηλαδή εγώ θα σκεφτόμουν τέτοιες εξελίξεις
Τηλεθεάτρια: Ναι.
Αστρολόγος: Έτσι πολύ δυνατές μέσα στην επόμενη χρονιά.
Τηλεθεάτρια: Μάλιστα.
Παρουσιάστρια: Δε σημαίνει ότι δε θα γίνει
Αστρολόγος: Όχι.
Παρουσιάστρια: Απλά μπορεί να μην έχει τόσο αισιόδοξη έκβαση.
Αστρολόγος: Δηλαδή τουλάχιστον με την πρώτη ματιά. Έτσι; Με την πρώτη ματιά.
Γιατί οι νέες εξελίξεις που βλέπω έχουν να κάνουν με τα οικονομικά πιο πολύ αλλά όχι
τόσο σημαντική αλλαγή η κατάσταση στα θέματα της σταδιοδρομίας. Δηλαδή αυτές τις
μεγάλες τις βλέπω στο επόμενο. Προς το παρόν, όμως, έχω βελτίωση οικονομικών
πρώτα.
Τηλεθεάτρια: Ναι.
Αστρολόγος: Τώρα όσον αφορά τα θέματα σχέσεων υπάρχει κάποια σχέση αυτή τη
στιγμή;
Τηλεθεάτρια: Υπήρχε και χάλασε αλλά δεν ξέρω ακόμα.
Αστρολόγος: Ποιο διάστημα;
Τηλεθεάτρια: Ε, χάλασε πέρσι το καλοκαίρι.
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Αστρολόγος: Λοιπόν, εκεί που έχουμε τις ευκαιρίες για τα αισθηματικά και τις σχέσεις
είναι μετά από αυτή τη νέα σελήνη, δηλαδή μετά τις 27 του μήνα, Οκτώβριο έχουμε τις
καλύτερες προϋποθέσεις για τις εξελίξεις των υποθέσεων.
Παρουσιάστρια: Θετική σκέψη, αισιοδοξία. Μην προσκολλάς σε κάτι. Ο Βούδας
έλεγε μην περιμένετε τίποτα για να ’ρθούνε όλα. Ευχαριστούμε πολύ που
τηλεφωνήσατε.
ένδειξη 31:22 – 34:06
Παρουσιάστρια: Αστροκαλησπέρα, γεια σας.
Τηλεθεάτρια: Γεια σας.
Παρουσιάστρια: Γεια σας. Καλή Παρασκευή.
Τηλεθεάτρια: Ευχαριστώ.
Παρουσιάστρια: Τι κάνετε;
Τηλεθεάτρια: Να είστε καλά.
Παρουσιάστρια: Το όνομά σας.
Τηλεθεάτρια: Κασσιανή.
Παρουσιάστρια: Και τι ζώδιο είστε;
Τηλεθεάτρια: Κριός.
Παρουσιάστρια: Κριός. Να και κάτι διαφορετικό σήμερα.
Αστρολόγος: Παρορμητικό, όμως, κι αυτό.
Παρουσιάστρια: Παρορμητικότατο. Για πες μας για το χάρτη της αστροφιλενάδας
μας.
Αστρολόγος: Κασσιανή, τι να δούμε;
Τηλεθεάτρια: Τα αισθηματικά και τα οικονομικά.
Αστρολόγος: Αισθηματικά, οικονομικά. Πώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή; Πώς μας
βρίσκει αυτό το διάστημα;
Παρουσιάστρια: Μου αρέσει σήμερα που ξεκινάτε με αισθηματικά όλοι. Ωραία είναι
που ξεκινάτε με αισθηματικά.
Τηλεθεάτρια: Χάλια, χάλια.
Αστρολόγος: Έχουμε κάτι που είναι χάλια ή δεν έχουμε τίποτα και είμαστε χάλια;
Τηλεθεάτρια: Χάλια. Δεν έχουμε τίποτα και είμαστε χάλια.
Παρουσιάστρια: Μα αν δεν έχουμε τίποτα, δεν είμαστε χάλια.
Αστρολόγος: Ε, τότε δεν είμαστε χάλια. Είμαστε ανοιχτοί για να έρθουν. Έχουμε
ανοιχτό τον κατάλληλο και χώρο και χρόνο να δεχτούμε τα καινούρια.
Παρουσιάστρια: Εμπιστοσύνη στο σύμπαν ότι θα φέρει τα δώρα του.
Αστρολόγος: Έτσι είναι. Κασσιανή, να πω ότι η διάθεσή σας δεν είναι πάρα πολύ στο
να βγείτε να μοιραστείτε, να γνωρίσετε πράγματα. Έτσι;
Τηλεθεάτρια: Όχι.
Αστρολόγος: Άρα δεν είναι κάτι που απλά δεν έρχεται από έξω. Δεν το νιώθετε ακόμα.
Δεν είσαστε σε ετοιμότητα να το δεχθείτε.
Τηλεθεάτρια: Ναι, ναι.
Αστρολόγος: Στα οικονομικά τι γίνεται; Γιατί εκεί μπορεί να έχουμε
δραστηριοποίηση, να αλλάξουνε κάποια πράγματα.
Τηλεθεάτρια: Χάλια, χάλια.
Αστρολόγος: Έχουμε μια επαγγελματική απασχόληση αυτή την εποχή;
Τηλεθεάτρια: Όχι, όχι. Οικιακά.
Αστρολόγος: Ενδιαφέρεστε για δουλειά ή για οικονομικά μέσω…;
Τηλεθεάτρια: Όχι. Για οικονομικά. Έχω κάποιο αγροτεμάχιο θέλω να το πουλήσω.
Αστρολόγος: Οικονομικά μέσω τρίτων, λοιπόν… Μέσω άλλων.
Τηλεθεάτρια: Ναι, ναι.
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Αστρολόγος: Ωραία. Σε αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να κινηθείτε. Γιατί αυτό που λέω ότι
μπορεί να βελτιωθούν τα οικονομικά εφόσον δεν υπάρχει μια επαγγελματική
απασχόληση άρα το να προσανατολιστούμε προς την πηγή που θα μας δώσει μια
καλύτερη κατάσταση, ένα έσοδο, είναι, λοιπόν, σε εσάς αυτή. Είναι καλό διάστημα για
να δραστηριοποιηθείτε προς αυτή την πλευρά. Και όσον αφορά τα αισθηματικά, αυτά
μπορώ να σας πω από Οκτώβριο να κινηθείτε, όμως. Γιατί μέσα σας δεν είσαστε
έτοιμοι.
Τηλεθεάτρια: Όχι, όχι.
Παρουσιάστρια: Ανοίξτε τα παράθυρα του μυαλού και της καρδιάς σας να μπει φως,
άπλετο φως. Είναι ένας καλός μήνας. Φέρνει καλές αλλαγές.
Τηλεθεάτρια: Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ.
Παρουσιάστρια: Άμα λέτε δεν μπορώ, έχετε βάλει ήδη τον περιορισμό στον εαυτό σας.
Εσείς μόνο μπορείτε. Ούτε αυτό που ακούτε ούτε αυτό που διαβάζετε. Μόνο εσείς θα το
κάνετε και είμαι σίγουρη ότι μπορείτε αρκεί να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας. Και
αυτό αλλάζει. Είναι ένα μικρό κλικ στο μυαλό σας που θα το δείτε και θα το κάνετε,.
Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε. Ευχαριστούμε πολύ που τηλεφωνήσατε. Πολλές οι
τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. 14901. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Προβλέψεις για όλο
το μήνα.
ένδειξη 38:48
Τζούλη: 14901. Η δική σας γραμμή επικοινωνίας. Είναι Σαββατοκύριακο, λέμε
προβλέψεις για το μήνα. Αστροκαλέστε και τώρα έχετε πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν
τηλεφωνήσετε, να μιλήσετε μαζί μας.
Πρόκειται περί εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχονται υπηρεσίες
αστρολογικών προβλέψεων. Προβάλλεται ο αριθμός τηλεφώνου και η τιμή χρέωσης
της επικοινωνίας με σταθερό ή με κινητό τηλέφωνο αντιστοίχως. Είναι βέβαιο ότι
ουδεμία πρόβλεψη είναι δυνατή δια της αστρολογίας και ότι η πρόβλεψη του
μέλλοντος από την τηλεπαρουσιάστρια συνιστά αναμφισβήτητη εκμετάλλευση των
προλήψεων και των δεισιδαιμονιών των τηλεθεατών, με αποτέλεσμα την βλάβη τους
κατά το ποσό της τηλεφωνικής χρέωσης και την ωφέλεια του τηλεοπτικού σταθμού,
κατά το ποσό που περιέρχεται στο ταμείο του από τη χρήση της ως άνω τηλεφωνικής
γραμμής. Ο κατά το Σύνταγμα σκοπός των τηλεοπτικών σταθμών είναι η προβολή
ειδήσεων και προϊόντων λόγου και τέχνης και η εξασφάλιση προγραμμάτων που
αποσκοπούν στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και όχι στο σκοταδισμό των
τηλεθεατών και την υλική βλάβη αυτών. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 15,1 % μεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2009-2010 της εκ
150.822.923 ευρώ διαφημιστικής δαπάνης έτους 2010, 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,
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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,
539/4.11.2008, 573/18.11.2008, 601/24.11.2008, 618/9.12.2008, 619/9.12.2008,
41/27.1.2009, 105/10.3.2009, 133/24.3.2009, 170/14.4.2009, 198/5.5.2009,
268/2.6.2009, 350/14.7.2009, 426/25.8.2009, 433/26.8.2009, 434/26.8.2009,
491/2.11.2009, 568/15.12.2009, 570/15.12.2009, 580/15.12.2009, 10/12.1.2010,
99/9.3.2010, 132/16.3.2010, 176/13.4.2010, 177/13.4.2010, 178/13.4.2010,
208/27.4.2010, 209/27.4.2010, 210/27.4.2010, 241/18.5.2010, 246/18.5.2010,
467/28.9.2010, 468/28.9.2010, 498/5.10.2010, 509/19.10.2010, 539/2.11.2010,
6/11.1.2011, 45/25.1.2011, 122/5.4.2011, 123/5.4.2011, 152/3.5.2011, 192/24.5.2011,
209/7.6.2011, 265/12.7.2011, 356/16.9.2011, 417/10.10.2011, 438/24.10.2011,
512/5.12.2011, 513/5.12.2011, 514/5.12.2011, 515/5.12.2011, 9/9.1.2012 διάφορες
κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 30.000 ευρώ.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κωνσταντίνος Τσουράκης και Γεώργιος Στεφανάκης, κατά
τους οποίους το πρόστιμό θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.
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 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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 094281456, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 019203337, Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος Δ.Σ.
και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 16η Ιανουαρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 10η Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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