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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 261/14.5.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 14 Μαΐου 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 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό
τίτλο ΠΑΤΡΑ ΤV Νομού Αχαΐας, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Απριλίου 2012.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό το
σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
ΙΙ. Το άρθρο 11 παρ. 11 (α) του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση
τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό
περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. στο οποίο
υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι
σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια. Οι σταθμοί που δικτυώνονται
μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίον τελούν σε
δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης θα παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των
σταθμών που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του
προγράμαμτος.
ΙΙΙ. 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.
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IV. 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.
V. 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.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΠΑΤΡΑ ΤV Νομού Αχαΐας, του
υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvds που απέστειλε ο εν
λόγω τηλεοπτικός σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος κατά τις 12, 13, 16
και 23.10.2011, προέκυψαν τα ακόλουθα:
12-10-2011
1. Από τις 0:58:42 έως τις 3:56:43, για 02 ώρες και 58 λεπτά προβάλλονται
αισθησιακά μηνύματα, συνοδεία μουσικής, με οπτικοακουστική ειδοποίηση πριν την
έναρξη του προγράμματος. Εμφανίζεται τιμή χρέωσης και αριθμός κλήσης και
αποστολής sms.
2. Από τις 9:01:08 έως τις 10:01:23, για 1 ώρα και 15΄΄ και από τις 17:35:11 έως τις
18:35:27, για 1 ώρα και 16΄΄ , παρουσιάζεται εκπομπή αστρολόγου – μελλοντολόγου,
ο οποίος απαντά σε κλήσεις τηλεθεατών για προσωπικά τους προβλήματα. Στο κάτω
μέρος της οθόνης εμφανίζονται σταθερά τα τηλέφωνα επικοινωνίας και αποστολής
sms καθώς και οι τιμές χρέωσης. Πριν την έναρξη υπάρχει σήμανση «κατάλληλοεπιθυμητή η γονική συναίνεση». Η ίδια εκπομπή προβάλλεται όλες τις ημέρες.
Η συνολική διάρκεια της αστρολογικής εκπομπής μαζί με τη σήμανση είναι 2 ώρες
και 31 δευτερόλεπτα.
3. Από τις 10:59:51 έως τις 14:02:07, δηλαδή για 3 ώρες, 2 λεπτά και 16 δευτ.
προβάλλεται μετάδοση προγράμματος και διαφημιστικών διαλλειμάτων από τον
τηλεοπτικό σταθμό Mad Tv. Στην οθόνη εμφανίζονται τα λογότυπα και των δύο
τηλεοπτικών σταθμών, του Mad και του Patra Tv. Κατά την έναρξη και τη λήξη
υπάρχει ειδοποίηση.
Με τον ίδιο τρόπο μεταδίδεται από τις 19:15:36 έως τις 20:32:19 και από τις
21:39:20 έως τις 22:40:19 με μία διακοπή ενδιάμεσα για διαφημίσεις του σταθμού
Patra Tv.
Η συνολική ώρα μετάδοσης του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού Mad είναι
5 ώρες 15 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα.
13-10-2011
1. Από τις 0:47:38 έως τις 3:45:39, για 2 ώρες και 58 λεπτά προβάλλονται
αισθησιακά μηνύματα.
2. Από τις 9:01:32 έως τις 10:01:47, για 1 ώρα και 15 δευτερόλεπτα και από τις
17:31:50 έως τις 10:32:05, για 1 ώρα και 15 δευτερόλεπτα εμφανίζεται εκπομπή
αστρολόγου-μελλοντολόγου. Η συνολική διάρκειά της είναι 2 ώρες και 30
δευτερόλεπτα.
3. Από τις 10:59:23 και για 39 δευτερόλεπτα εμφανίζεται προειδοποιητικό σήμα
μουσικής μετάδοσης από το mad. Στη συνέχεια για 47 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα
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υπάρχει κενή οθόνη με «Ε52-32 Searching for signal” και για λίγο «E48-32 No
Signal”. Στη συνέχεια για 28 δευτ. εμφανίζεται προειδοποιητικό σήμα μουσικής
μετάδοσης από το mad.
Από τις 19:16:30 έως τις 20:46:02, δηλαδή για 1 ώρα, 29 λεπτά και 32 δευτ., γίνεται
μετάδοση από το mad.
Από τις 21:27:36 έως τις 22:52:02 γίνεται μετάδοση από το mad (με ένα
διαφημιστικό διάλλειμα του Patra tv ενδιάμεσα) και από τις 23:11:10 έως τις
23:50:01 γίνεται ξανά 34 δευτ. συνεχίζεται η μετάδοση προγράμματος του mad.
Η αναμετάδοση του προγράμματος του mad μέσα στην ημέρα είναι 3 ώρες, 29 λεπτά
και 12 δευτ. σίγουρα και 47 λεπτά και 26 δευτ. το διάστημα που δεν έχει σήμα και
δεν εμφανίζεται κάτι στην οθόνη.
16-10-2011
1. Από τις 1:04:05 έως τις 4:04:11 προβάλλονται αισθησιακά μηνύματα διάρκειας 3
ωρών και 6 δευτερολέπτων. Πιθανόν το 7 ο dvd να ξεκινά λίγο νωρίτερα και να
υπάρχει επανάληψη από 1΄-4΄ και 11΄΄.
2. Από τις 10:04:47 έως τις 11:05:02, για 1 ώρα και 15 δευτ. και από τις 17:31:54
έως τις 18:32:09, για 1 ώρα και 15 δευτ. προβάλλεται αστρολογική εκπομπή. Η
συνολική της διάρκεια μέσα στην ημέρα είναι 2 ώρες και 30 δευτ.
3. Από τις 21:57:54 έως τις 22:32:28, για 34 λεπτά και 34 δευτ. γίνεται μετάδοση από
το Mad. Ακολουθεί διακοπή για διαφημίσεις του Patra Tv και συνεχίζεται η
μετάδοση από τις 22:35:07 έως τις 22:57:57, για 22 λεπτά και 50 δευτ. Συνολικά
γίνεται μετάδοση για 57 λεπτά και 23 δευτ.
23-10-2011
1. Από τις 1:00:39 έως τις 3:58:41, για 2 ώρες και 58 λεπτά μεταδίδονται αισθησιακά
μηνύματα.
2. Από τις 10:04:30 έως τις 11:04:46 και από τις 17:32:23 έως τις 18:32:38, δηλ. για
2 ώρες και 31 δευτ. μεταδίδεται αστρολογική εκπομπή.
3. Από τις 22:02:21 έως τις 22:32:23 και από τις 22:34:38 έως τις 22:58:49, δηλ. για
54 λεπτά και 13 δευτ. μεταδίδεται το πρόγραμμα του Mad Tv.
Σημείωση:
1. Οι εκπομπές μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα.
2. Στους χρόνους έχει υπολογιστεί και η σήμανση.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Ο ως άνω
τηλεοπτικός σταθμός είχε συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία του έτους
1998, για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής
εμβέλειας και, κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο
19 παρ. 3 του Ν. 3051/2002, θεωρείται ότι λειτουργεί νομίμως. Κατά τις 12, 13, 16
και 23.10.2011 ο τηλεοπτικός σταθμός δικτυώθηκε μετά του τηλεοπτικού σταθμού με
το διακριτικό τίτλο MAD TV, άνευ της νομίμου αδείας του ΕΣΡ. Ισχυρίζεται ο
εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού ότι δια του από 13.7.2004 ιδιωτικού
συμφωνητικού του τότε εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού
εταιρείας μετά του εκπροσώπου της εταιρείας «MAD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ –
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είχε συμφωνηθεί η μετάδοση από τον
πρώτο τηλεοπτικό σταθμό προγράμματος διαρκείας οκτώ ωρών του δευτέρου
τηλεοπτικού σταθμού και ότι εντεύθεν ο από του έτους 2010 νέος μέτοχος και
εκπρόσωπος της πρώτης εταιρείας υπέλαβε ότι δικαιούται να εκπέμπει το πρόγραμμα
του δευτέρου τηλεοπτικού σταθμού. Όμως ανεξαρτήτως του ότι δεν πρόκειται περί
μεταδόσεως προγράμματος, αλλά περί δικτυώσεως τηλεοπτικών σταθμών, άνευ
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αδείας του ΕΣΡ, η προαναφερθείσα σύμβαση ήταν διαρκείας ενός έτους και έληξε
την 31.12.2005. Πρόκειται αναμφιβόλως περί παρανόμου δικτυώσεως τηλεοπτικών
σταθμών και μάλιστα καθ’ υπέρβαση του νομίμου ορίου των 3 ωρών ανά
εικοσιτετράωρο.
Πλέον τούτου, κατά τις ως άνω εκπομπές, ο τηλεοπτικός σταθμός παρείχε
προβλέψεις για το μέλλον δια της χρήσεως τηλεφωνικής γραμμής. Οι ως άνω
προβλέψεις για το μέλλον παρασχέθηκαν από αστρολόγο-μελλοντολόγο δια της
χρήσεως αστρολογίας. Πρόκειται αναμφιβόλως περί εκμεταλλεύσεως των
προλήψεων και δεισιδαιμονιών των τηλεθεατών και εντεύθεν περί παρανόμου
αμέσου παροχής υπηρεσιών. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί
στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 44.159.179 δραχμών
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του
γεγονότος ότι έχει επιβληθεί για παρόμοια εκτροπή στον αυτό σταθμό με τις
αποφάσεις 89/12.11.2002, 436/19.9.2006, 481/31.10.2006, 539/28.11.2006,
193/17.4.2007, 435/9.9.2008, 387/3.10.2011 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω
πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Μειοψήφησε εκ των μελών η Εύη
Δεμίρη, κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσόν των 50.000
ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.
με το διακριτικό τίτλο ΠΑΤΡΑ TV την κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την
προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Πάτρα,
στην Νέα Εθν. οδό Πατρών-Αθηνών 73, με ΑΦΜ 099234757, Δ.Ο.Υ. Α΄
Πατρών.
2. Του Στρατόπουλου Θεοφάνη του Δημητρίου, με ΑΦΜ 104107368, Δ.Ο.Υ Α΄
Πατρών, ως νομίμου εκπροσώπου του σταθμού.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 14η Μαΐου 2012, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε
κατά την 28η Μαΐου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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