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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 266/14.5.2012
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 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 13η Μαρτίου 2012.
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.
ΙΙI. 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
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με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, των
διαφημιστικών μηνυμάτων για γραμμές προβλέψεων, όπως προβλήθηκαν στα
ενδιάμεσα διαλείμματα της προβολής του σήριαλ «ΚΙΣΜΕΤ», που μεταδόθηκε από
τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό, κατά την 7.6.2011, έλαβαν χώρα τα παρακάτω
περιστατικά:
Ο λογότυπος του σταθμού βρίσκεται σταθερά στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
1ο διαφημιστικό μήνυμα γραμμής προβλέψεων 14550
[0:46:39] έως [0:47:08] (ένδειξη μέτρησης DVD / πραγματικός χρόνος προβολής
κατά προσέγγιση [17:46] )
AUDIOTEXT 14550 γραμμή προβλέψεων
Χρέωση 1,72€/Λ από σταθερό, 2,89€/Λ από κινητό
Ελάχιστη χρέωση ανά Λεπτό Γραμμή Υποστήριξης 2111815922
Παρακολουθούμε να εξελίσσεται επί της οθόνης ένα παιχνίδι ρόλων, όπου μια γυναίκα
περιμένει σε ένα μπαρ να γνωρίσει τον άντρα της ζωής της, όπως το προέβλεψε η
γραμμή προβλέψεων για το μέλλον που συμβουλεύτηκε τηλεφωνικά.
Εκφωνήτρια 1: Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Η ώρα περνάει και τίποτα. Άλλα δέκα
λεπτά και μετά φεύγω. Κι όμως νάτος! Το 14550 βγήκε σωστό.
Εκφωνήτρια 2: Σήμερα θα γνωρίσεις στο μπαρ τον έρωτα της ζωής σου. Σίγουρα,
γιατί το 14550 ξέρει το μέλλον. Κάλεσε το 14550 από σταθερό ή κινητό και μάθε στα
σίγουρα για το μέλλον.
14550
ξέρει το μέλλον
σταθερό ή κινητό
AUDIOTEXT 14550 γραμμή προβλέψεων
Χρέωση 1,72€/Λ από σταθερό, 2,89€/Λ από κινητό
Ελάχιστη χρέωση ανά Λεπτό Γραμμή Υποστήριξης 2111815922
Εκφωνήτρια 2: 14550! Η απόλυτη γραμμή προβλέψεων!
14550
η απόλυτη γραμμή προβλέψεων
AUDIOTEXT 14550 γραμμή προβλέψεων
Χρέωση 1,72€/Λ από σταθερό, 2,89€/Λ από κινητό
Ελάχιστη χρέωση ανά Λεπτό Γραμμή Υποστήριξης 2111815922
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επισημαίνεται ότι οι γραμματοσειρές παρουσίασης των αριθμών τηλεφωνικής επαφής
είναι αισθητά μεγαλύτερες κι ευδιάκριτες από αυτές των χρεώσεων.
2ο διαφημιστικό μήνυμα γραμμής προβλέψεων 14980
[1:13:34] έως [1:13:59] (ένδειξη μέτρησης DVD) /
πραγματικός χρόνος
προβολής κατά προσέγγιση [18:13] ) και
επαναλαμβάνεται από το [1:39:21]
έως [1:39:46] (ένδειξη
μέτρησης DVD) / πραγματικός χρόνος προβολής κατά
προσέγγιση [18:39] ).
Εκφωνήτρια: Κάθε μέρα έχει τη σκέψη της. Κάθε νύχτα το όνειρό της. Κάθε
ερώτηση την απάντησή της. Μη διστάσεις να τη ζητήσεις από εκείνους που μπορούν
να την προσφέρουν, αρκεί να ακούσεις τις συμβουλές των ειδικών.
Χρέωση με Φ.Π.Α.
1 4 9 8 0 SKYTEL, σταθ. 1,72€/1΄ κιν:1,97€/1΄
ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ www.skytel.gr Τηλ. Παραπόνων: 211 1015418
Εκφωνήτρια: Τηλεφώνησε τώρα στο 14980 κι άφησέ τους να σου δείξουν το δρόμο
που χρειάζεσαι!
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
14980
ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Χρέωση με Φ.Π.Α.
1 4 9 8 0 SKYTEL
σταθ. 1,72€/1΄ κιν:1,97€/1΄
ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ www.skytel.gr Τηλ. Παραπόνων: 211 1015418
Εκφωνήτρια: Αστρολογία, ανάλυση ταρώ και κρυσταλλομαντεία είναι στη διάθεσή
σου. Αποκλειστικά για σένα!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επισημαίνεται ότι οι γραμματοσειρές παρουσίασης των αριθμών τηλεφωνικής επαφής
είναι αισθητά μεγαλύτερες κι ευδιάκριτες από αυτές των χρεώσεων.
Πρόκειται περί διαφημιστικών μηνυμάτων παροχής υπηρεσιών προβλέψεων για το
μέλλον, οι οποίες παρέχονται δια της χρήσεως συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής.
Η διαφήμιση προτρέπει τους τηλεθεατές να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω αριθμό
τηλεφώνου και να πληροφορηθούν για το μέλλον τους δια της αναλύσεως ταρώ,
αστρολογίας και κρυσταλλομαντείας, Αναμφιβόλως πρόκειται περί εκπομπής η οποία
εκμεταλλεύεται τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των τηλεθεατών. Εντεύθεν
πρόκειται περί παρανόμου μηνύματος παροχής υπηρεσιών. 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,
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,
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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,
21/16.1.2012, 25/16.1.2012, 88/13.2.2012, 90/13.2.2012, 161/2.4.2012, 171/2.4.2012,
219/23.4.2012 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των
15.000 ευρώ. Μειοψήφησε εκ των μελών η Εύη Δεμίρη, κατά την οποία το πρόστιμο
θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 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 15.000 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 099877634, 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 14η Μαΐου 2012, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε
κατά την 28η Μαΐου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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