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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 659/17.12.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 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, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών το μέλος Κωνσταντίνος
Αποστολάς.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑSTRA A.E., ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ASTRA TV Νομού Μαγνησίας,
ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 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.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑSTRA A.E.,
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ASTRA TV Νομού
Μαγνησίας, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvds
που απέστειλε ο τηλεοπτικός σταθμός, τετράωρης ροής προγράμματος από ώρας
12:00 έως 16:00, κατά την 31.7.2012, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:
Έπειτα από παρακολούθηση των 2 dvd, που απέστειλε ο σταθμός, με 4ωρη ροή
προγράμματος από 12:00 έως 16:00μ.μ., διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1ο dvd 12:00 – 14:00 0:23:26 – 0:23:56 και 0:25:40 – 0:26:10 (ένδειξη dvd)
Σπικάζ: Έχει μέλλον η σχέση σου; Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία; Βγες από το
αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με το
Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του.
Αστρολόγος: Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ
μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου
αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις.
Σπικάζ: Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα.
Αναγράφονται σταθερά στην οθόνη:
από σταθερό & κινητό
14 950
σταθ. 1,72€/1’
κιν. 1,97€/1’
mediatel
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 210 9298890
(ο αριθμός χρέωσης έχει το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς με την τιμή χρέωσης αλλά
διαφορετικό χρώμα, πιο έντονο)
Εναλλάσσονται στην οθόνη:
ΜΕΛΛΟΝ
Βγες από το ΑΔΙΕΞΟΔΟ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ
Μίλησε ζωντανά με το ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΗΛΟ
Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24 ώρες/24 ωρο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΓΝΩΣΗ
ΧΑΡΙΣΜΑ
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί
διαφημιστικών μηνυμάτων παροχής υπηρεσιών αστρολογικών 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 αστρολογίας.
Αναμφιβόλως πρόκειται περί εκπομπής η οποία διαφημίζει την εκμετάλλευση των
προλήψεων και των δεισιδαιμονιών των τηλεθεατών. Εντεύθεν πρόκειται περί
παρανόμου μηνύματος παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται την άγνοια, τις
προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες, με άσκοπη οικονομική ζημία των τηλεθεατών. Για
την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η
διοικητική κύρωση του προστίμου.
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Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του εξ 1.154.876,35 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό και του
γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 208/7.6.2005,
507/13.12.2005, 143/20.3.2007, 71/23.2.2010, 212/27.4.2010, 511/19.10.2010,
433/24.10.2011, 545/8.10.2012 διοικητικές κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο
καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου
και εκ των μελών ο Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τους οποίους το εν λόγω πρόστιμο
θα πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑSTRA A.E., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με
διακριτικό τίτλο ASTRA TV Νομού Μαγνησίας, τη διοικητική κύρωση του
προστίμου των 20.000 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 ΑΣΤΡΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που
εδρεύει στο Βόλο, στην οδό Αθηνάς 17, με ΑΦΜ 094214456, Δ.Ο.Υ. Α΄
Βόλου.
2. Της Παναγιώτας Τσίρτογλου του Δημητρίου, κατοίκου Χανίων Πηλίου, με
ΑΦΜ 116645844, Δ.Ο.Υ. Β’ Βόλου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 17η Δεκεμβρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 18η Ιανουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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